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0. DADES IDENTIFICADORES  

 

Universitat Universitat de Girona 

Nom del Centre Facultat d’Educació i Psicologia 

Dades de contacte Plaça Sant Domènec, 9    17071 Girona 
secdeganat.fep@udg.edu 
tel. 972418310 

 

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme 
 
 
Comitè d’Avaluació Intern de la Facultat d’Educació i Psicologia (CAI-FEP) 

NOM I COGNOMS CÀRREC FUNCIÓ DINS DEL CAI-FEP 
Josep M. Serra Bonet  Degà de la Facultat d’Educació i 

Psicologia (FEP) 
President CAI-FEP 

Berta Nadal Giralt Administradora de la Facultat 
d’Educació i Psicologia (FEP) 

Secretària CAI-FEP 

Montserrat Vilà Suñé   Vicedegana Política Acadèmica i 
Qualitat 

Representant Deganat de la FEP 

Carme Montserrat Boada Vicedegana Pràcticum i Mobilitat Representant Deganat de la FEP 
Jaume Ametller Leal Coordinador del Grau Mestre/a en 

Educació Primària i funcions 
delegades de projectes, innovació i 
internacionalització 

Representant de la coordinació del Grau en 
Mestre/a en Educació Primària   

Muntsa Calbó Angrill Coordinadora del Grau Mestre/a en 
Educació Infantil 

Representant de la coordinació del Grau en 
Mestre/a en Educació Infantil  

Anna Planas Lladó Coordinadora de Grau en Educació 
Social 

Representant de la coordinació del Grau en 
Educació Social 

Sílvia Mayoral Rodríguez Coordinador de Grau en Pedagogia Representant de la coordinació del Grau en 
Pedagogia 

Sara Malo Cerrato Coordinadora de Grau en Psicologia Representant de la coordinació del Grau en 
Psicologia 

José Antonio Langarita Adiego Coordinador de Grau en Treball 
Social 

Representant de la coordinació del Grau en Treball 
Social 

Mònica González Carrasco Coordinadora de Màster en Treball, 
Relacions Laborals i Recursos 
Humans 

Representant de la coordinació del Màster en 
Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans 

Meritxell Estebanell Minguell Personal Docent i Investigador Representant professorat FEP (Educ. Prim.) 
Silvia Llach Carles Personal Docent i Investigador Representant professorat FEP (Educ. Inf.) 
Judit Fullana Noell Personal Docent i Investigador Representant professorat FEP (Educ. Social) 
Manel Barbero García Personal Docent i Investigador Representant professorat FEP  (Treball Social) 
Ferran Viñas Poch Personal Docent i Investigador Representant professorat FEP  (Psicologia) 
Xavier Besalú Costa Personal Docent i Investigador Representant professorat FEP  (Pedagogia) 
Nuria Mancebo Fernández Personal Docent i Investigador Representant professorat FEP  (Màster Treball) 
Sara Domínguez Reinoso Estudiant de Grau en Mestre/a en 

Educació Infantil 
Representant dels estudiants de Grau en Mestre/a 
en Educació Infantil 

Jesús Espinosa Verdún Estudiant de Grau Mestre/a en 
Educació Primària 

Representant dels estudiants de Grau en Mestre/a 
en Educació Primària 

Clara Donadeu Matamala Estudiant de Grau en Educació 
Social 

Representant dels estudiants de Grau en Educació 
Social 

mailto:secdeganat.fep@udg.edu
https://seu.udg.edu/Serveisdinformaci%C3%B3/Directoridec%C3%A0rrecsienc%C3%A0rrecs/Filtre/Element/tabid/22542/Default.aspx?ID=106460
https://seu.udg.edu/Serveisdinformaci%C3%B3/Directoridec%C3%A0rrecsienc%C3%A0rrecs/Filtre/Element/tabid/22542/Default.aspx?ID=106460
https://seu.udg.edu/Serveisdinformaci%C3%B3/Directoridec%C3%A0rrecsienc%C3%A0rrecs/Filtre/Element/tabid/22542/Default.aspx?ID=106460
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Marianila Andreotti Estudiant de Grau en Pedagogia Representant dels estudiants de Grau en Pedagogia 
Pau López Marin Estudiant de Grau en Psicologia  Representant dels estudiants de Grau en Psicologia 
Eudald Martínez Sola  Estudiant de Grau en Treball Social  Representant dels estudiants de Grau en Treball 

Social 
Jaime Armada Fernández Estudiant de Màster en Treball, 

Relacions Laborals i Recursos 
Humans 

Representant dels estudiants del Màster en Treball, 
Relacions Laborals i Recursos Humans 

Judit Formatger Palau Estudiant titulat  Representant dels estudiants titulats dels graus de 
mestre/a en Educació Infantil i Educació Primària 

Mireia Madern Barceló Estudiant titulat  Representant dels estudiants titulats dels graus en 
Educació Social, Treball Social i Pedagogia 

Laia Vidal Barrera Estudiant titulat  Representant dels estudiants titulats del Grau en 
Psicologia (àmbit salut) 

Csilla Gergely Estudiant titulat  Representant dels estudiants titulats del Màster en 
TRLRH  

Loreto Bosch Dalmau Secretaria estudis Representant PAS 
Carles Trèmols Domingo Secretaria estudis Representant PAS 
Josep M. Gómez Pallarès  Cap GPA Representant Gabinet Planificació i Avaluació (GPA) 
Mireia Agustí Torrelles Tècnic GPA Representant Gabinet Planificació i Avaluació (GPA) 
Pilar del Acebo Peña Tècnic GPA Representant Gabinet Planificació i Avaluació (GPA) 
Albert Bayot Fuentes Director ST a Girona del Dept. 

Ensenyament (Generalitat de 
Catalunya) 

Assessor Extern (Representant Departament 
Ensenyament) 

 Jordi Llinàs Reglà  Xarxa de Salut Mental de Girona 
(IAS)  

Assessor Extern (Representant àmbit salut) 

Lluís Puigdemont Reverter Director de SER.GI 
Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia General  

Assessor Extern (Representant àmbit socioeducatiu) 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi RUCT Crèdits 
ECTS 

Any 
d’implantació 

Responsable 
ensenyament/ 
Coordinador de màster 

Grau en Mestre/a en Educació Infantil  240 2009-2010 Muntsa Calbó Angrill 
Grau en Mestre/a en Educació Primària  240 2009-2010 Jaume Ametller Leal 
Grau en Educació Social  240 2009-2010 Anna Planas Lladó  
Grau en Pedagogia  240 2010-2011 Sílvia Mayoral Rodríguez 
Grau en Psicologia  240 2009-2010 Sara Malo Cerrato 
Grau en Treball Social  240 2010-2011 Josan Langarita Adiego 
Màster en Treball, Relacions Laboral i 
Recursos Humans - MTRLRH 

 90 2010-2011 Mònica González Carrasco 

Referència/data de la sol·licitud d’acreditació:  

Data d’aprovació: 

  

https://seu.udg.edu/Serveisdinformaci%C3%B3/Directoridec%C3%A0rrecsienc%C3%A0rrecs/Filtre/Element/tabid/22542/Default.aspx?ID=106460
https://seu.udg.edu/Serveisdinformaci%C3%B3/Directoridec%C3%A0rrecsienc%C3%A0rrecs/Filtre/Element/tabid/22542/Default.aspx?ID=106460
https://seu.udg.edu/Serveisdinformaci%C3%B3/Directoridec%C3%A0rrecsienc%C3%A0rrecs/Filtre/Element/tabid/22542/Default.aspx?ID=106460
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1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE    
Història del centre amb principals dates (creació, ampliacions, canvi d’adscripció...) 

La Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) té els seus orígens el 1844 amb la creació de l’Escola Normal de Mestres 
de Girona que ofereix els estudis de magisteri únicament per a nois. No és fins el 1914 que les noies hi tenen 
accés.  

Des de la seva creació ençà ha tingut diferents emplaçaments, diferents plans d’estudis i diferents graus 
d’autonomia. L’Escola Normal de Girona es manté completament independent fins al 1972 en què s’integra a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i passa a anomenar-se Escola Universitària de Mestres.  

El desembre de 1991 es crea la Universitat de Girona, en la qual s’integra l’Escola Universitària que passa a ser la 
Facultat de Ciències de l’Educació amb els Estudis de Mestre, els estudis de Pedagogia i Psicologia. El 2004 canvia 
al nom actual: Facultat d’Educació i Psicologia. A partir d’aquest moment la Facultat aplega els diferents estudis 
al voltant dels àmbits científics de l’educació i la psicologia també en la seva aplicació més col·lectiva o social. Els 
estudis de Mestre, Educació Social, Pedagogia i Psicologia passen a formar part de l’actual Facultat d’Educació i 
Psicologia; una mica més tard, el 1999, s’incorporen els estudis de Psicopedagogia. 

Els nostres estudis, al llarg de la història, han conegut diferents emplaçaments: des de l’institut vell (carrer de la 
Força), passant pel carrer Anselm Clavé (edifici Atenea, de Rafael Masó i Valentí), i l’edifici d’Emili Grahit des del 
1966 fins al 2009. No és fins el gener del 2010, sis anys després de l’aprovació per part de la Facultat i el Consell 
de Govern de la UdG, que la Facultat d’Educació i Psicologia es trasllada a la seu actual, a la plaça Sant Domènec 
núm. 9, en el remodelat edifici del Seminari menor.  

 

Titulacions que s’imparteixen   

A partir del curs 2009-2010, i amb plena adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, la FEP ofereix les noves 
titulacions de grau de Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària, Educació Social i Psicologia. El 
curs 2010-2011 s’amplia la oferta amb dues noves titulacions: Pedagogia i Treball Social. Finalment, el curs 2013-
2014, i en el marc del Programa de Millora i Innovació en la formació de Mestres (MIF) impulsat conjuntament 
entre el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Economia i Coneixement, la FEP ofereix com a prova 
pilot la doble titulació en Mestre d’Infantil i Primària.  

Així doncs, en el curs 2014-2015 la FEP ofereix els graus i màsters següents: 

Graus 
Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària, Mestre en Educació Infantil i en Educació Primària, 
Educació Social, Pedagogia, Psicologia i Treball Social. 
 
Màsters 
Educació en la Diversitat; Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes; Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans (MTRLRH); Interuniversitari en Joventut i Societat 
(MIJS) (coordinat per la UdG); Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (coordinat per la UdG);  
Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania; Interuniversitari en Gestió Cultural; Interuniversitari 
en Intervenció Psicosocial (MIPS); Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE).  

Amb l'oferta actual de graus i de màsters, la FEP assumeix sense ambigüitats una gran responsabilitat social en la 
formació dels futurs mestres, psicòlegs, pedagogs, educadors i treballadors socials. Si bé els mestres han estat 
sempre un eix fonamental en la construcció de la societat, els estudis lligats al treball i l'educació social així com a 
la psicologia han adquirit també un relleu molt important en la construcció de l'estat del benestar. En aquest 
marc, la Facultat, a través del seu Pla Estratègic (2010) i del Programa de Millora i Innovació en la Formació de 
Mestres (MIF, 2013), impulsat conjuntament amb els Departaments d'Ensenyament  i d'Economia i Coneixement, 
aposta decididament per integrar la realitat del món laboral a la formació dels alumnes, oferint una primera 
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experiència a la vegada professional i formativa per mitjà del Pràcticum, entès aquest com a eix vertebrador i 
peça fonamental en tots els estudis de la Facultat. Aquesta aposta per la formació pràctica qualificada és un dels 
aspectes més ben valorats pels estudiants i pels centres d'ensenyament receptors dels nostres titulats. 

 

Dades d’evolució dels estudiants matriculats i titulats dels estudis que s’acrediten 

Quant a l’evolució del nombre d’estudiants en els diferents estudis oferts per la FEP, ens centrem tot seguit en 
les dades de la matrícula en els estudis de grau (diplomatures i llicenciatures corresponents als plans vells i graus 
actuals), de la matrícula en els estudis de màster i també dels titulats relacionades amb en els últims 6 cursos 
acadèmics. Creiem que amb aquests 6 cursos n’hi ha prou per fer-se una idea de les dimensions de la FEP com a 
centre docent, el qual oscil·la en general entre la primera i la segona posició en nombre d’estudiants a la UdG i 
que en concret aquest curs 2014-2015 ha esdevingut el primer centre docent de la UdG quant a nombre 
d’estudiants matriculats (graus i màsters).  

En primer lloc, cal assenyalar l’augment sostingut del nombre d’estudiants de grau de la Facultat respecte el 
nombre total dels estudiants de la UdG (evidència 1.1_FEP_Matrícula_Graus). El canvi de diplomatures i 
llicenciatures a graus no ha suposat cap descens, més aviat al contrari, el que s’ha produït és un lleuger augment, 
any a any, del total d’estudiants. S’ha passat de 1738 estudiants el curs 2009-2010 a 2080 estudiants el curs 
2014-2015, quedant així en evidència la vitalitat actual i també el potencial dels nostres graus.  

Pel que fa a la taula de l’evolució dels matriculats en els màsters de la FEP (evidència 1.2_FEP_Matrícula_Màsters), 
cal destacar la peculiaritat del Màster de Formació de Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes; es tracta d’un màster professionalitzador, requisit oficial per a l’exercici de la professió 
docent a l’etapa de secundària, i que es caracteritza per tenir en general un nombre elevat d’estudiants però 
molt oscil·lant d’un curs acadèmic a l’altre, fet que depèn en gran part del nombre i tipus d’especialitat que la 
Generalitat estableix per cada curs acadèmic i per cada universitat. Quant a la resta de màsters, per un costat es 
constata un descens en el nombre de matriculats, sobretot en el curs 2012-2013 donada la crisi econòmica i 
l’increment de preus i, per l’altre costat, s’evidencia una tendència a un lleuger repunt a l’alça en el curs actual 
(2014-2015). Aquest augment es mostra amb més claredat si posem en relació el nombre de matriculats a 
màsters de la FEP amb el nombre total de matriculats a màsters de la UdG (es passa d’un 23% a un 32%). Si ens 
fixem en el Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans (MTRLRH)1, es constata que segueix la 
tònica general, és a dir, un descens de nombre de matriculats a partir del curs 2012-2013 (de 53 el curs 2011-
2012 es passa a 36 el curs 2013-2014) que s’atura i mostra un lleuger ascens en el curs 2014-2015 (42 estudiants 
matriculats).  

En relació amb els estudiants titulats de la FEP (evidència 1.3_FEP_Titulats), cal tenir present que en els darrers anys 
l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) suposa, entre altres aspectes, el pas dels estudis de 
diplomatures (durada 3 anys) i llicenciatures (durada 5 anys) als estudis de grau (durada 4 anys). L’efecte 
d’aquesta transició provoca la davallada que es constata en els titulats en el curs 2011-2012, moment en el qual 
no acaba cap promoció d’estudiants de la diplomatura de mestre i tampoc cap del nou grau de mestre que 
encara es troba en el tercer curs. El curs 2012-2013 es recupera clarament el nombre de titulats (25% respecte el 
total de la UdG) que, amb un lleuger descens, es manté elevat  (22% respecte total universitat) en el curs 2013-
2014. 

 

Dades professorat (nombre, categoria) 

Respecte al professorat de la FEP, el curs 2013-2014 el total de professors que han impartit docència en els 
diferents graus i màsters programats a la FEP és de 222 (evidència 3.4.6_FEP_Quinquennis_Sexennis), per una 

                                                           
1 A partir d’ara, al llarg del text, al Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans se l’anomena MTRLRH 
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programació de 2766,78 crèdits (evidència 3.4.1_FEP_Pla _Docent_2013-14), dels quals un 22,2% corresponen a la 
programació d’assignatures compartides entre dues titulacions (Grau en Mestre en Educació Infantil i Grau en 
Mestre en Educació Primària per un costat, i Grau en Treball Social i Pedagogia per un altre). Per al curs actual 
2014-2015, es programen 2824,98 crèdits (evidència 3.4.2_FEP_Pla_Docent_2014-15) dels quals un 21,4% són 
d’assignatures compartides.  

Referent a la categoria docent del professorat de la FEP que ha impartit docència durant el curs 2013-14 
(evidències 3.4.4_FEP_Professorat _2013-14 i 3.4.5_FEP_Professorat_Titulacions_2013-14), el grup més nombrós és el 
d’”altres” amb un 50,64%, que inclou fonamentalment professorat no permanent, professorat associat (42,58%) 
però també professorat d’ensenyament secundari (PES) en comissió de serveis (3,62%), col·laborador (2,42%) i 
visitant (1,54%); segueix la categoria de professor titular (TU) i agregat (PAGR) amb un 29,88%, la de professor 
titular d’escola universitària (TEU) amb un 8,77% i la de professor lector (PLECT) amb un 7,15% %; la resta de 
contractes són molt minoritaris: els professors catedràtics (CU) amb un 2,88% i els catedràtics d’escola 
universitària (CEU) amb un 0,68%. El percentatge de crèdits impartits per doctors tant en els graus com en el 
màsters és del 63,75% (en el cas del graus és del 61,13% i en el cas dels màsters del 78,78%). 
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME  
 

Seguint la planificació d’AQU Catalunya, el mes de desembre de 2014 s’acorda que la Facultat d’Educació i 
Psicologia (FEP) entri en el procés d’acreditació de les titulacions que, segons la data de verificació, ja compleixen 
els requisits per fer-ho. Les titulacions participants en aquest procés d’acreditació són les que apareixen en la 
taula 1. 
  
Taula 1. Titulacions participants procés acreditació FEP (2015) 

Nom titulació Data verificació ANECA (núm. expedient) 
Grau en Mestre en Educació Infantil 05/06/2009      (1075/2009) 
Grau en Mestre en Educació Primària 05/06/2009      (1076/2009) 
Grau en Educació Social 06/05/2009      ( 672/2008) 
Grau en Pedagogia 05/07/2010      (2452/2009) 
Grau en Psicologia 28/04/2009      ( 663/2008) 
Grau en Treball Social 02/03/2010      (2464/2009) 
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans 
MTRLRH 

23/07/2010      (3996/2010) 

 

Procés elaboració autoinforme 

En l’elaboració d’aquest autoinforme s’ha seguit un procés sistemàtic i ordenat. Les diferents fases, la 
temporalitat i els agents implicats es descriuen en la taula 2. 

 

Taula 2. Fases-temporalitat-agents implicats procés acreditació FEP (2015) 
Fase Descripció  Agents implicats Temporalit

at 
Indicadors 

1a  
Reunió professionals del 
Gabinet Planificació i 
Avaluació (GPA) de la 
UdG amb equip de 
deganat de Facultat 
Educació i Psicologia 
(FEP)  

 
Informació i presentació per part GPA 
de les finalitats, les fases de treball del 
procés d’acreditació 
S’acorda la constitució ad hoc d’un CAI i 
dels seus components 
 

GPA  
FEP (equip deganat) 

15 
desembre 

Acta reunió 
evidència 
2.1_GPA_FEP_Acta1              

2a 
1a reunió del CAI 
(Comitè Avaluació 
Intern) 

 
Ordre del dia reunió: 
• Informació i documentació sobre 

procés acreditació 
• Constitució CAI 
• Planificació tasques i calendari 
• Torn obert de paraules 

CAI  28 gener  Acta reunió 
evidència 
2.2_CAI_Acta1          

3a 
1a etapa elaboració 
autoinforme 

 
Recollida evidències 
Anàlisi-valoració evidències 

CAI (coordinació) 
 
GPA 
 
Vicedeganat Política 
Acadèmica i de 
Qualitat (VPAiQ) i 
coordinadors de 
titulació (grups de 
treball) 

28 gener  
8 abril 

Registres de les 
reunions dels 
grups de treball 
2.3_GT_Registres 
(carpeta) 
 
Autoinforme 
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4a 
2a reunió del CAI Comitè 
Avaluació Intern)  
 

 
Ordre del dia reunió: 
• Aprovació si escau de l'acta del 28 de 

gener 
• Informació sobre el desenvolupament 

1a i 2a fases de treball: recollida 
d’evidències i redacció de l’esborrany 
de l’autoinforme (1a part)  

• Anàlisi i discussió compartida sobre 
l’esborrany de la primera part de 
l’autoinforme (valoració evidències) 

• Planificació de tasques de les fases 
següents i calendari  

• Torn obert de paraules 

CAI 8 abril Acta reunió  
evidència 
2.2_CAI_Acta2              

5a 
2a etapa elaboració 
autoinforme 

 
Elaboració del Pla de Millora 

CAI (coordinació) 
 
GPA 
 
Vicedeganat 
Política 
Acadèmica i de 
Qualitat (VPAiQ) i 
coordinadors 
titulació (grups 
de treball) 

8 abril 
13 maig 

Registres de les 
reunions dels 
grups de treball 
2.3_GT_Registres 
(carpeta) 
 
Autoinforme 

6a 
3a reunió del CAI 
(Comitè Avaluació 
Intern) 

 
Ordre del dia reunió: 
• Aprovació si escau de l'acta del 8 abril 
• Informació sobre  la quarta fase de 

treball: elaboració del  Pla de Millora 
(2a part autoinforme) 

• Anàlisi i discussió compartida 
esborrany de Pla de Millora.  

• Planificació fases següents i calendari  
• Torn obert de paraules 

CAI 13 maig  Acta reunió  
evidència 
2.2_CAI_Acta3            

7a 
4a reunió del CAI 
(Comitè Avaluació 
Intern) 

 
Ordre del dia reunió: 
• Aprovació si escau de l'acta del 13 

maig 
• Aprovació, si escau,  a l’autoinforme 
• Torn obert de paraules 

CAI 27 maig Acta reunió  
evidència 
2.2_CAI_Acta4            

8a 
Aprovació autoinforme a 
la Comissió de Qualitat 
de la Facultat Educació I 
Psicologia (FEP) 

 
Ordre del dia reunió: 
• Aprovació si escau de l'acta sessió 

anterior 
• Aprovació si escau de l’autoinforme 

per l’acreditació de la FEP  
• Torn obert de paraules 

Comissió Qualitat 
FEP 

12 juny Acta reunió  
Evidència 
2.4_CQ_FEP_Acta              

9a  
Aprovació autoinforme a 
la Junta de la FEP 

 
Ordre del dia reunió: 
• Aprovació si escau de l'acta  
• sessió anterior 
• Aprovació si escau de l’autoinforme 

per l’acreditació de la FEP  
• Torn obert de paraules 

 

Membres Junta 
FEP 

12 juny Acta reunió  
evidència 
2.5_JUNTAFEP_Acta              
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10a 
Exposició pública 

 
L’autoinforme se sotmet a exposició 
pública a nivell de la UdG 
 

 15 juny - 
5 juliol 

Correu secretaria 
general 
evidència 
2.6_Exposició 
Pública    
          

11a 
Aprovació autoinforme a 
la Comissió de Qualitat 
UdG 

 
Sessió núm.: 04/15 
Ordre del dia: 
• Lectura i aprovació, si escau, de 

l'acta de la sessió 03/15 
• Informe del President de la comissió 
• Propostes de reconeixement de 

professors emèrits 
• Aprovació dels autoinformes 

d’acreditació de la FEP, la FL i l’EPS 
• Calendari d’acreditacions i 

seguiment de les titulacions oficials 
• Torn obert de paraules 

Membres 
Comissió Qualitat 
UdG 

9  juliol  Acta reunió  
evidència 
2.7_CQ_UdG_Acta             

12a 
Enviament autoinforme 
a l’AQU 

  15 juliol  

 
Com es pot observar en la taula 2, després d’una primera reunió entre l’equip de deganat de la FEP i el Gabinet 
de Planificació i Avaluació (GPA) de la UdG, es nomena un Comitè d’Avaluació Intern (CAI) compost per 
responsables acadèmics, professors, estudiants, graduats i 3 agents externs (representants dels 3 sectors 
professionals vinculats a les titulacions de la FEP: educatiu d’àmbit formal, socioeducatiu i de la salut). El 28 de 
gener de 2015 té lloc la constitució formal del CAI en una primera reunió, i a partir d’aquí el CAI es reuneix 4 
vegades per anar coordinant el procés d’elaboració de l’autoinforme. Es treballa de manera que tots els 
membres del CAI poden fer les seves aportacions al llarg de les diferents fases del procés d’elaboració de 
l’autoinforme. Cal afegir que, per tal d’augmentar la implicació de la comunitat universitària en l’acreditació, es 
constitueix un grup de treball per cada titulació, el qual és liderat pel coordinador de l’estudi i està format per 4 
professors, 4 estudiants i la secretaria d’estudis; la seva actuació se centra a participar en la recollida 
d’evidències referides a la titulació específica, en la seva anàlisi i interpretació, així com en la definició d’accions 
de millora (a l’evidència 2.3._GT es recullen els diferents fulls de registre de les reunions dels grups de treball de 
cada titulació). 
 
Un cop redactat i aprovat l’autoinforme per part del CAI, es porta a aprovació per la Comissió de Qualitat de la 
FEP, així com posteriorment per la Junta de Facultat. S’obre un procés d’exposició pública del dia 15 de juny al 5 
de juliol de 2015. Durant aquest termini  no es rep cap al·legació. Finalment s’aprova per la Comissió de Qualitat 
de la UdG el dia 9 de juliol de 2015. 
 
Durant tot el procés els membres del CAI tenen accés a una plataforma informàtica on es van penjant les 
diferents evidències i esborranys de documents. D’aquesta manera els membres del CAI poden accedir quan cal 
a tota la informació que dóna suport a l’anàlisi valorativa. 
 
No es troben especials dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que serveixen per a la valoració 
de les titulacions. 
 
 
Satisfacció agents participants en el procés acreditació 

Per conèixer la satisfacció dels agents s’administra una enquesta als membres del CAI (evidència 
2.8_Enquesta_Satisfacció), la qual recull informació sobre: la composició del CAI, la participació i implicació del CAI, 
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l’organització del procés (reunions, correus informatius...), el calendari i el seu seguiment, la qualitat de les 
evidències i l’autoinforme resultant. Amb un 60% de respostes (22 de 37), es pot concloure que el nivell de 
satisfacció general és molt elevat: es concentren pràcticament totes les respostes en les puntuacions de 4 i 5 
(escala d’1 a 5); sobresurt especialment valorada l’”organització del procés” (el 86% de les respostes la puntuen 
amb un 5, l’”autoinforme resultant” (puntuen amb un 5 el 77% de els respostes) i també “la composició del 
CAI”(puntuen 5 el 72%); entre el 4 i el 5 se situa la puntuació atorgada a “la qualitat de les evidències” (45%:4 i 
55%:5) i  a “la participació implicació del CAI” (50%:4 i 50%:5); en els comentaris que apareixen en algunes de les 
enquestes es reforça l’alt grau de satisfacció general i, en un cas, s’apunta com a  aspecte a millorar l’assistència i 
la participació al CAI dels col·laboradors externs i dels estudiants titulats (evidència 2.9_Resultats_Satisfacció).  
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS D’ACREDITACIÓ 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

 
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el 
nivell formatiu corresponent del MECES.  
 
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb 
els objectius de la titulació.  
 
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 
sobre els resultats de la titulació 
 
 
Història de les titulacions: verificació, modificacions (si escau) i  seguiments 
 
Les memòries de les titulacions de Grau en Educació Social, Grau en Pedagogia, Grau en Psicologia, Grau en 
Treball Social i del MTRLRH van ser verificades per l’ANECA en la data que apareix en la taula 3 i tal com queda 
confirmat en els informes de verificació amb valoració favorable. Cap d’aquestes titulacions ha sol·licitat 
modificació durant el temps en què s’ha impartit. Els Consells d’Estudis d’aquestes titulacions han emès els 
informes de seguiment corresponents a cadascun dels cursos impartits, que han estat aprovats per la Comissió 
de Qualitat de la FEP. Com a evidències d’aquest aspecte descrit en aquestes 5 titulacions es presenten per a 
cada estudi les memòries originals verificades per ANECA (3.1.1_ES, 3.1.1_PED, 3.1.1_PSI, 3.1.1_TS, 3.1.1_MT) i els 
informes de verificació de l’ANECA (3.1.2_ES_2008, 3.1.2_PED_2009, 3.1.2_PSI_2008, 3.1.2_TS_2009, 3.1.2_MT_2010). 
 
 
Taula 3. Memòria i informe verificació titulacions sense modificació  

Titulació Memòria original 
verificada 

 

Informe verificació ANECA 

núm. evidència Data (expedient)  núm. evidència 
Grau en Educació Social 3.1.1_ES  06/05/2009 (672-2008) 3.1.2_ES_2008 
Grau en Pedagogia 3.1.1_PED  05/07/2010 (2452-2009) 3.1.2_PED_2009 
Grau en Psicologia 3.1.1_PSI  28/04/2009 (663-2008) 3.1.2_PSI_2008 
Grau en Treball Social 3.1.1_TS 02/03/2010 (2464-2009) 3.1.2_TS_2009 
Màster en Treball, Relacions 
Laborals i Recursos Humans 
MTRLRH 

3.1.1_MT  23/07/2010 (3996-2010) 3.1.2_MT_2010 

 
Les titulacions de Grau en Mestre d’Educació infantil i de Grau en Mestre d’Educació Primària van ser verificades 
per l’ANECA el 5 de maig de 2009, tal com queda confirmat en els informes de verificació amb valoració 
favorable de l’ANECA. Aquestes memòries de les titulacions de Grau en Mestre d’Educació Infantil i Primària 
s’han sotmès a dos processos de modificació per tal d’introduir canvis substancials autoritzables (vegi’s taula 4). 
 
El primer procés es va realitzar el curs 2012-2013, just abans que els primers estudiants dels graus obtinguessin 
el títol per primera vegada (juliol de 2013). Es va desenvolupar a suggeriment de la pròpia AQU, perquè el 
Gabinet de Planificació i Avaluació (GPA) de la UdG es va adonar que, malgrat que les mencions associades als 
dos títols estaven verificades des del mateix moment que la memòria, no estaven registrades en el RUCT (perquè 
el registre no ho contemplava en aquell moment). En conseqüència, encara que en realitat no hi hagués cap 
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canvi respecte de la memòria inicial es va tramitar una modificació i es va aprofitar per introduir algunes 
assignatures optatives que s’havien identificat en els informes de seguiment per a definir amb més claredat les 
mencions, la seva organització i funcionament. Les memòries de modificació varen ser informades favorablement 
per AQU–Catalunya en els informes emesos el 22 de maig de 2013, i van entrar en vigor immediatament, ja que 
els primers graduats ja van obtenir el títol amb la menció corresponent. 
 
El segon procés de modificació es va iniciar a mitjans de 2013 i es va sol·licitar a principis del 2014, i es va 
informar favorablement per part d’AQU el 25 de juliol de 2014, així que aquestes modificacions s’implementaran 
el curs vinent 2015-2016. El seu objectiu ha estat exclusivament millorar l’organització de l’ensenyament i la 
coordinació, relacionada amb una millora per als estudiants quant a la seva matrícula, convalidacions, 
aprenentatges i avaluació. Just en acabar el primer cicle complet, tenint en compte els successius informes de 
seguiment i altres contextos en què s’ha valorat el desplegament dels graus (reunions, consells d’estudis, 
tutories), s’ha considerat necessari dividir alguns dels mòduls en assignatures independents més petites. Això no 
va implicar variar ni les competències associades als mòduls ni tampoc els continguts que s’hi treballen, en tot 
cas es van agrupar alguns continguts que estaven dispersos en diferents mòduls, sense variar el total d’ECTS 
dedicats en el grau a cada matèria i conservant els ECTS disciplinaris, didàctics i bàsics. Òbviament també es va 
informar d’assignatures optatives que s’havien anat proposant en els informes de seguiment, així com de 
modificacions no substancials que s’havien realitzat al llarg dels cursos. Tanmateix, en aquest moment també es 
va detectar la necessitat de continuar revisant determinats aspectes relacionats amb les competències (aquelles 
que ja estan determinades en els directrius oficials d’aquests graus), es valora que esdevenen massa genèriques 
per al desplegament de la planificació docent i es fa necessari desglossar-les en components més operatius i   
relacionar-les amb els sistemes de formació i avaluació [AM 1.1.1]2. I d’altra banda, derivat del procés de millora 
de la formació inicial (MIF) i amb la voluntat d’oferir la formació necessària per poder respondre a les exigències 
del currículum prescrit per a l’educació infantil i primària, es considera necessària la incorporació de la 
“competència digital docent” en la llista de competències a desenvolupar al llarg de la formació inicial del 
professorat, fent possible així que els nous graduats puguin aconseguir l’acreditació d’aquesta competència i 
accedir, amb major facilitat, a l’exercici professional [AM 1.1.2]. 
 
De forma paral·lela a aquests processos de modificació, els Consells d’Estudis d’aquestes dues titulacions han 
emès els informes de seguiment corresponents a cadascun dels cursos impartits, que han estat aprovats per la 
Comissió de Qualitat de la FEP. Paral·lelament, l’AQU ha realitzat les valoracions pertinents en un informe 
publicat el 29 de novembre de 2013 per al Grau d’Educació Infantil que fa referència al curs 2010-2011 (2n any 
d’implantació del grau). 
 
Tal com es por veure en la taula 4, com a evidències vinculades a ambdues titulacions (Grau Ed. Infantil i Grau Ed. 
Primària) es presenten per a cada estudi les memòries originals verificades per ANECA (3.1.1_MEI, 3.1.1_MEP), els 
informes de verificació ANECA (3.1.2_MEI_2009, 3.1.2_MEP_2009), les memòries modificades dels graus que van ser 
aprovades per AQU l’any 2013 (3.1.3_MEI_2013, 3.1.3_MEP_2013), els informes d’avaluació favorable a la 
modificació sol·licitada emesos per AQU l’any 2013 (3.1.4_AQU_MEI_2013, 3.1.4_AQU_MEP_2013), les memòries 
modificades dels graus aprovades per AQU l’any 2014 (3.1.3_MEI_2014, 3.1.3_MEP_2014) i els informes d’avaluació 
favorable a la modificació sol·licitada emesos per AQU l’any 2014 (3.1.4_AQU_MEI_2014, 3.1.4_AQU_MEP_2014). 
També s’adjunta com a evidència l’informe emès per l’AQU sobre el Grau en Mestre d’Educació Infantil de 
novembre de 2013 (3.1.5_AvaluacióAQU_MEI_2013). 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Al llarg del document les sigles AM fan referència a Acció de Millora. Aquesta informació ens remet al Pla de Millora; així, 
per exemple AM 1.1.1 indica l’Acció de Millora 1.1.1. de l’esmentat Pla de Millora.  
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Taula 4. Memòries originals i modificades, informe verificació titulacions del Grau mestre/a en Educació Infantil i el Grau 
Mestre/a en Educació Primària (dates i número evidència) 

Titulació Memòria original 
verificada núm. evidència 

Informe verificació ANECA 
Data (expedient)            núm. evidència 

Grau en Mestre en 
Educació Infantil  

3.1.1_MEI 05/06/2009  (1075/2009)  3.1.2_MEI_2009 

Memòria modificada 2013 Avaluació favorable sol·licitud modificació títol -AQU 
3.1.3_MEI_2013 22/05/2013 3.1.4_AQU_MEI_2013 

Memòria modificada 2014 Avaluació favorable sol·licitud modificació títol - AQU 
3.1.3_MEI_2014 25/07/2014 3.1.4_AQU_MEI_2014 

Grau en Mestre en 
Educació Primària 

Memòria original 
verificada núm. evidència 

Informe verificació ANECA  
Data (expedient)             núm. evidència 

3.1.1_MEP 05/06/2009   (1076/2009) 3.1.2_MEP_2009 

Memòria modificada 2013 Avaluació favorable sol·licitud modificació títol - AQU 
3.1.3_MEP_2013 22/05/2013 3.1.4_AQU_MEP_2013 

Memòria modificada 2014 Avaluació favorable sol·licitud modificació títol - AQU 
3.1.3_MEP_2014 25/07/2014 3.1.4_AQU_MEP_2014 

 
 
 
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 
coherent amb el nombre de places ofertes.  
 
En primer lloc, cal especificar que a Catalunya és el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de 
coordinació del sistema universitari i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria 
d’universitats, qui gestiona els processos d’accés i admissió a la universitat. En aquest sentit, en la memòria de 
tots els graus de la FEP queda establert que les condicions d’accés i admissió al grau són les que s’estableixen 
amb caràcter general.  

Per conèixer més en detall el perfil dels estudiants dels graus i màster de la FEP, analitzem 3 indicadors 
principals: preferència, via d’accés i nota d’accés. Veient els resultats d’aquests indicadors (evidència 
3.1.6_FEP_Perfil_Estudiants) i en relació amb el que estableix la memòria verificada, en el cas dels graus de la FEP 
exposem que: 

• Quant al nombre d’estudiants matriculats de primer ingrés, al curs 2013-2014 s’omplen totes les places 
ofertes amb un lleuger escreix.  
Aquest fet és la tònica general al llarg dels diferents cursos. La disminució el nombre d’estudiants d’entrada 
en el Grau en Educació Primària (de 180 a 90) s’explica per un acord del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(CIC) de 6 de maig de 2013 que, a proposta de la Direcció General d’Universitats i com a conseqüència de la 
participació de la FEP al Pla de Millora per a la Formació Inicial de Mestres, redueix aquest nombre de places 
d’entrada en el Grau en Mestre en Educació Primària a la UdG. 

• Pel que fa a la preferència, la valoració de la ràtio de demanda de places en primera opció (oferta) indica la 
consideració general d’un centre amb vitalitat i alta demanda i també una valoració positiva pel que fa a les 
expectatives d’ocupació de les places ofertes per la FEP en un futur immediat.  
Aquesta afirmació es basa en què en el curs 2013-2014 i en tots el casos la ràtio té un valor superior a 1 
(llevat al grau de Treball Social - 0,8), i es mostra de forma força regular en els diferents graus i al llarg dels 
cursos. De fet, en el curs 2013-2014, aquesta ràtio mostra poca variabilitat respecte cursos anteriors, així: 
augmenta en el Grau en Educació Social i Treball Social de forma lleugera (d’1,42 a 1,57 i de 0,77 a 0,8 
respectivament), augmenta de forma moderada en el Grau en Pedagogia i Psicologia (de 0,62  a 1,08  i d’1,46 
a 1,94 respectivament), i disminueix feblement en el Grau en Mestre en Educació Primària (de’1,38 a 1,34). 
En el Grau en Mestre en Educació Infantil s’identifica un descens més ampli (de 2,76 a 1,26), fet en el qual 
creiem que hi han influït dos elements: en primer lloc, el fet que aquest curs 2013-2014 s’ofereix per primera 
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vegada a la FEP la doble titulació en Mestre en Educació Infantil/Mestre en Educació Primària (Programa de 
Millora  i Innovació en la formació de Mestres), amb l’atractiu i interès que pot haver generat poder graduar-
se en dos títols emprant 5 cursos; i, en segon lloc, l’impacte que pot haver generat també aquest mateix curs 
la introducció de la PAP (Prova d'aptitud personal per a l'accés als graus en mestre en educació infantil i 
primària). 

• En relació amb la via d’accés, en els diferents graus de la FEP allò destacable té a veure especialment amb la 
proporció d’estudiants provinents de BAT+ PAAU i els provinents d’FP2 i CFGS . Així, en el curs 2013-2014, la 
tendència general és el manteniment de les xifres del curs anterior.  
En el Grau en Mestre en Educació Infantil i el Grau en Educació Social se segueix la tònica dels darrers cursos, 
és a dir, un percentatge d’estudiants provinents de BAT+PAAU i equivalents (aprox. 37%) inferior al 
percentatge d’estudiants que prové d’FP2 i CFGS (aprox. 59% i 56% respectivament); en aquest cas hem de 
tenir en compte que un i altre estudi guarda afinitat professional amb un determinat cicle formatiu (Tècnic 
Superior en Educació Infantil i Tècnic Superior en Integració Social preferentment) i que en ambdós casos 
estan fins i tot establerts i regulats a nivell oficial els mecanismes de reconeixement acadèmic. Aquest fet, 
conegut pel professorat dels estudis, és tingut en compte en el disseny de determinades assignatures per tal 
d’ajustar-se adequadament a l’experiència formativa prèvia dels estudiants, diversitat que d’altra banda 
sovint és valorada com un element d’enriquiment per al grup; amb tot, en el Grau en Educació Social es 
pensa que aquest fet exigeix una anàlisi més aprofundida en la mesura que s’observen diferències importants 
entre el rendiment dels estudiants provinents de batxillerat i les PAAU i els que provenen de cicles formatius 
[AM 1.3.1]. En els graus en Psicologia i Pedagogia també es manté la tendència dels darrers cursos, 
consolidant-se com a majoritària la proporció d’estudiants provinents de BAT+ PAAU i equivalents (59% i 75% 
respectivament) i conservant-se el percentatge moderat dels estudiants provinents d’FP2 i CFGS al voltant de 
23% i del 31% respectivament. En el Grau en Treball Social i respecte al curs anterior, per un costat 
s’evidencia un lleuger ascens del percentatge d’estudiants provinents de BAT+PAAU i equivalents (de 58% a 
62%), però, en canvi, per altre costat és notable la disminució de la proporció d’estudiants que prové d’FP2 i 
CFGS (de 40% a 28%) retornant així a les xifres del curs 2011-2012; aquesta disminució es veu compensada 
per l’aparició d’un 8% d’estudiants que accedeixen al grau per la via de les proves d’accés de 25 anys i un 
1,6% provinents per la via de les proves de més de 45 anys. I en el Grau en Mestre en Educació Primària, en el 
curs 2013-2014 s’identifica un canvi evident respecte els dos cursos anteriors que es concreta en una 
disminució moderada pel que fa als estudiants provinents de BAT+ PAAU i equivalents (de 65% a 59%) i en un 
augment també moderat pel que fa als que provenen d’FP2 i CFGS (de 30% a 38%); en aquesta dada 
probablement hi hagi influït la nova oferta de doble titulació en Educació Infantil i Educació Primària, sobretot 
si tenim en compte que per a la doble titulació el nombre de places es redueix a 50 i, en conseqüència, la 
nota de tall és més alta per als estudiants provinents de BAT+ PAUU. 

• Quant a la nota de tall (PAAU i FP), en els graus de la FEP i per al curs 2013-2014 es pot parlar d’una tendència 
general al manteniment o a una lleugera disminució. 
Tant en el Grau en Pedagogia com en el de Psicologia es manté pràcticament igual a la del curs anterior 2012-
13 (6,77 i 7,33 respectivament). En els graus en Educació Social, Educació Primària i Educació Infantil es pot 
parlar de descens lleuger-moderat (de 7,58 a 7,31, de 8,15 a 7,8 i de 9,04 a 8,27), i en particular en els graus 
en Educació Infantil i Educació Primària cal fer esment a la influència que en aquesta disminució ha tingut 
l’oferta d’un grup de doble titulació i la introducció de la PAP en els dos graus de mestre. En el cas del Grau en 
Treball Social, la disminució de la nota de tall és notable (de 6,81 a 5), fet que està directament relacionat 
amb què la ràtio de demanda de places en 1a opció és inferior a 1 (0,8) i també a que la ràtio de places en 
d’altres preferències ha disminuït significativament en relació a d’altres cursos i s’ha situat a un 1,37 (en els 
cursos anteriors s’havia mogut entre 4,6 i 6). 

En el cas del MTRLRH, la memòria estableix el nombre màxim d’estudiants a 30. La tendència a la disminució 
d’estudiants matriculats de 1r ingrés que es va evidenciar en el curs 2012-2013 (de 27 el 2011-12 es va passar a 
14) i que en l’informe de seguiment s’atribuïa a la conjuntura econòmica del moment i a l’increment en les taxes 
acadèmiques, es comença a invertir a l’alça el curs 2013-14 amb 17 estudiants matriculats. Tot i no assolir el 
nombre de 30 estudiants, el fet que hi hagi més matriculats que en d’altres màsters de la mateixa universitat 
(valor de referència: 11,71) reforça la idea que l’oferta formativa continua essent percebuda com un bon 
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instrument de formació per als diferents perfils professionals contemplats en el màster. En la memòria del 
màster es defineix també un perfil d’ingrés de l’estudiant: Llicenciat, Diplomat i Graduat en Psicologia, 
Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Econòmiques, Dret, Ciències del Treball, Relacions Laborals, 
Graduat Social o Ciències Empresarials. En aquest sentit, la majoria d’estudiants del Màster provenen de les 
titulacions inicialment previstes en la memòria; per exemple el curs 2014-2015 dels 24 estudiants de nou ingrés, 
18 provenen de la mateixa UdG, 2 d’altres universitats catalanes, 2 d’universitats espanyoles i 2 d’universitats de 
l’estranger; 9 són llicenciats o graduats en l’àmbit de l’Economia i l’Administració i Direcció d’Empreses, 5 són 
llicenciats o graduats en Psicologia, 6 llicenciats o graduats en Dret i Ciències Polítiques i 4 són llicenciats o 
graduats en d’altres àmbits (Pedagogia, Turisme, etc.). En el cas d’algun estudiant amb titulació no definida 
prèviament, hem de tenir en compte també que en la memòria es preveia que el Consell de Màster seria l’òrgan 
que regularia l’entrada d’estudiants amb d’altres titulacions sempre i quan no estiguessin totes les places 
cobertes amb estudiants provinents de les titulacions previstes i sempre que quedés clarament justificat l’interès 
de l’estudiant pel Màster i es veiés l’encaix d’aquesta formació en el seu projecte professional futur (aquesta 
segona condició és verificada a través de la carta d’interès sol·licitada als estudiants quan fan la preinscripció i a 
través també d’una entrevista personal amb ells).  

 
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
 
(en la taula 5 queda resumida la informació d’aquest subapartat 1.4.) 
 
Quant a la coordinació docent, per al conjunt de la FEP es destaca: 

• L’acció de coordinació i cohesió exercida pel Vicedeganat de Política Acadèmica i de Qualitat i pel  
Vicedeganat de Pràcticum. Amb la finalitat d’assegurar línies d’actuació compartides i comunes, el curs 2014-
2015 el Degà de la FEP incorpora a l’equip de govern aquests dos encàrrecs de gestió. El vicedeganat de 
Política Acadèmica i de Qualitat treballa per a garantir la coordinació i la qualitat dels diferents estudis del 
centre i el vicedeganat de Pràcticum vetlla per la coordinació acadèmica i organitzativa dels diferents models 
de pràctiques, s’encarrega de la relació institucional amb els centres de pràctiques i treballa 
col·laborativament amb els coordinadors de les titulacions i els de Pràcticum (en el cas dels graus en Educació 
Infantil i Primària i en Treball Social). A més, l’equip de Deganat de la FEP al complet (degà, administradora de 
centre, vicedegans, secretària acadèmica i coordinadors dels estudis de grau) es reuneix sistemàticament 
cada quinze dies; els coordinadors de màster també formen part de l’equip de deganat i són convocats a les 
reunions quan es tracten temes relacionats amb Pla Docent, el Pràcticum i TFM, etc. Igualment, cada quinze 
dies es reuneix el que anomenem “miniequip”, amb el degà, l’administradora, vicedegans i secretària 
acadèmica; l’objectiu d’aquest grup de treball és, quan cal, fer una primera anàlisi i valoració de determinats 
temes i accions, avançar si escau la presa de decisions, planificar i organitzar en la forma i en el contingut els 
temes a discutir a la reunió de l’Equip de Deganat, etc.   

• El coordinador de cada titulació (estudi de grau i màster), el qual, d’acord amb el reglament de la FEP 
(evidència 3.1.7_FEP_Reglament), forma part de l’Equip de Deganat, convoca i presideix el Consell d’Estudi, 
vetlla per la correcta organització i qualitat de la docència, convoca tot el personal acadèmic que imparteix 
docència a l’estudi, pot proposar la creació de comissions que afavoreixin la participació, el debat i la crítica 
dels estudiants i del personal acadèmic, etc.  

• Els Consells d’Estudis de grau o de màster, que són els òrgans col·legiats de la Facultat competents en l’estudi 
i discussió de tot el que afecta la docència de la corresponent titulació. D’acord amb el reglament de la FEP, 
aquest òrgan presidit pel coordinador de l’estudi, exerceix com a funció principal vetllar per la qualitat de la 
docència i pel compliment de la normativa que en matèria d’avaluacions estableixi la Universitat de Girona. 
En la dinàmica habitual de la FEP, cada Consell d’Estudis de titulació es reuneix entre 2 i 3 cops per curs, 
essent fixes les reunions en les quals s’aprova el pla docent, el calendari, l’horari de classe i l’horari 
d’exàmens del curs següent (evidència 3.1.8_FEP_CE_Actes). A la FEP, en aquests òrgans col·legiats s’hi constata, 
en general, poca assistència i participació dels representants dels estudiants així com una poca coordinació 
entre els representants dels estudiants al Consell d’Estudis i els delegats de curs [AM 1.4.1] [AM 1.4.2]. 
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• Altres accions de coordinació pròpies de cada titulació i comunes a tots els estudis de la FEP: a)reunions de 
tot professorat del Grau o Màster com a mínim al principi i al final curs; b)reunions de professorat d'un 
determinat grup d'assignatures que es considera que requereixen una coordinació més estreta entre elles; 
c)reunions del coordinador del Grau o Màster amb els delegats de curs per a la valoració del funcionament de 
l’estudi i de cada assignatura, per debatre qüestions diverses i per plantejar propostes de millora, se’n fan 
com a mínim una en començar el curs i una al final, però també en d’altres moments d’acord amb les 
necessitats i peculiaritats de cada estudi; i d)reunions de coordinació amb el professorat de Pràcticum i/o 
TFG/TFM. En aquest sentit, s’identifica una participació moderada (entre 45 i 70%) de professorat en algunes 
de les reunions, especialment en aquelles de caràcter més general [AM 1.4.3]. 
 

Des del punt de vista de cada titulació en particular, es distingeix el següent: 

• En els Graus en Mestre en Educació Infantil i Primària, donada la complexitat d’organització que representen 
les estades a l’escola, s’han establert dues persones responsables del pràcticum i TFG, que s’encarreguen 
específicament de: la selecció de centres de pràcticum, la tria i assignació dels estudiants a escoles (a 2n, 3r i 
4t), el contacte i les reunions amb el Departament d’Ensenyament, la informació i relació amb professorat 
tutor de pràcticum per a coordinar-se, revisar les guies i les rúbriques d’avaluació, la informació i relació amb 
el professorat, la coordinació amb la secretaria dels estudis, l’organització si escau de sessions informatives o 
jornades relacionades amb els centres o amb els estudiants de pràcticum, etc. (evidència 3.1.9_MEI-
MEP_PR_Actes). D’altra banda, en el curs 2013-14 es va confirmar la necessitat de disposar també d’una 
coordinació per a primer curs centrada en el Pla Acció Tutorial (PAT) (i en l’estada a l’escola de primer), i 
aquest curs 2014-15 hi ha una persona dins del mòdul OSAC (Organització de l’espai escolar, materials i 
habilitats docents) (comú als dos graus) que exerceix aquesta funció (evidència 3.1.10_MEI-MEP_PAT_Acta). En 
general, en els mòduls dels graus en mestre hi participa professorat de diferents departaments i estan 
formats per diversos blocs de contingut, i sovint resulta complex trobar temps i espais comuns per a fer 
reunions, tant de planificació com d’avaluació [AM 1.4.4]. 

• En el Grau en Educació Social s’elabora a final de cada curs acadèmic un informe intern d’avaluació de la 
titulació que, aprovat pel Consell d’Estudis, inclou les diferents activitats de coordinació desenvolupades al 
Grau (en l’evidència 3.1.11_ES_Coordinació_Valoració apareix aquesta informació referida al curs 2013-14). A 
més, al final de cada curs els estudiants omplen un qüestionari administrat per la coordinació d’estudis i que 
recull la seva valoració (puntuada de l’1 al 5) sobre diferents aspectes de la titulació. En general, en el curs 
2013-2014, les puntuacions mitjanes dels diferents ítems a valorar sobre coordinació estan en tots els casos 
per sobre de 3 i alguns per damunt de 4; apareixen, però, més altes les respostes dels estudiants de 1r curs 
(màxima de 4,15:“l’espai de l’estudi dins “La meva UdG”, mínima 3,47:”comunicació amb la coordinació 
d’estudis”) que les dels estudiants de 2n (màxima 3,75: “comunicació a través dels delegats”, mínima: 3,16: 
“coordinació del mòduls per part del professorat” i “la coordinació a través dels representants del Consell 
d’Estudis”) [AM 1.4.1]. Quan el professorat del grau fa valoració sobre la coordinació docent es mostra 
positiu en relació amb l’esforç important del seu col·lectiu per coordinar-se dins de cada mòdul tot i que en 
determinats aspectes, com per exemple el de l’avaluació dels estudiants, es posa de manifest que existeix 
marge de millora (evidència 3.1.11_ES_Coordinació_Valoració) [AM 1.4.5]. 

• En el Grau en Pedagogia, al final de cada semestre des de coordinació es fa petició al professorat per tal que 
elabori un informe breu sobre el funcionament de la seva assignatura, el qual posteriorment és enviat al 
conjunt del professorat (evidència 3.1.12_PED_Petició_Informes). Es troba a faltar una planificació coordinada de 
tasques d’avaluació encomanades als estudiants al llarg del curs acadèmic [AM 1.4.6]. 

• En el Grau en Psicologia sobresurt: a) la creació d’una comissió pel seguiment de la qualitat dels estudis 
integrada per 5 professors doctors dels estudis i 2 estudiants de 3r i 4t curs, b)assessorament i suport dels 
professors i coordinació a la organització de la Setmana Psicològica (evidència 3.1.13_PSI_SPsicològica_2013-14), 
i c)reunions del CEP-PIE (col·lectiu d’estudiant de psicologia a nivell nacional http://www.cep-pie.org) amb 
coordinació per intercanviar informacions sobre les assemblees del CEP-PIE i les conferències de degans, 
reunions periòdiques de coordinació amb els delegats de cada curs per fer un seguiment dels estudis, etc. 

• Al Grau en Treball Social ressalta per la seva particularitat el treball de coordinació de la comissió de 
seguiment del Currículum Lector, adreçat a millorar les competències de lectoescriptura de tot l’alumnat del 

http://www.cep-pie.org/


18 

 

grau (evidència 3.1.14_TS_Currículum_lector), i la Comissió de les anomenades “activitats de dijous” (evidència 
3.6_TS_3), les quals estan ben integrades a la dinàmica del grau però que si s’incrementa la coordinació a 
l’hora de ser planificades encara augmentarà més la seva qualitat [AM 1.4.7]. 

• En el cas del MTRLRH és el Consell de Màster que, a part de complir amb les funcions habituals per les 
titulacions de la FEP, també assumeix d’altres funcions com ara consensuar el Pla de difusió del màster a les 
xarxes socials, la revisió de la rúbrica d’avaluació dels TFM per part dels tribunals i la planificació dels 
tribunals, la discussió de solapaments de continguts que hi puguin haver entre assignatures, etc. (evidència 
3.1.15_MT_Acta_Consell). El curs 2013-2014 també s’ha introduït una nova estratègia de coordinació que té a 
veure amb el procés de qualificació del TFM i té la intenció de minimitzar el possible diferent nivell 
d’exigència que hi pot haver entre la qualificació d’una Comissió d’Avaluació i una altra: s’estableix que la 
defensa dels diferents treballs es faci simultàniament i, abans de posar les qualificacions, els membres de les 
diferents comissions d’avaluació posen en comú i discuteixen les qualificacions assignades a cadascun dels 
criteris emprats. 

Taula 5. Mecanismes de coordinació docent de la FEP 

Mecanismes coordinació docent FEP 
 
 
Per al conjunt de la FEP  

L’acció de coordinació i cohesió exercida pel Vicedeganat de Política Acadèmica 
i de Qualitat i pel  Vicedeganat de Pràcticum 
Reunions quinzenals de l’equip de Deganat de la FEP al complet (degà, 
administradora de centre, vicedegans, secretària acadèmica i coordinadors dels 
estudis de grau) i de l’ anomenat “miniequip” (amb el degà, l’administradora, 
vicedegans i secretària acadèmica). 
El coordinador de cada titulació convoca i presideix el Consell d’Estudi, el 
personal acadèmic, etc. 
Els Consells d’Estudis de grau o de màster, que són els òrgans col·legiats de la 
Facultat competents en l’estudi i discussió de tot el que afecta la docència de la 
corresponent titulació. 
Altres accions de coordinació pròpies de cada titulació i comunes a tots els 
estudis de la FEP  

i. reunions de tot professorat del Grau o Màster com a mínim al principi i 
al final curs 

ii. reunions de professorat d'un determinat grup d'assignatures 
iii. reunions del coordinador del Grau o Màster amb els delegats de curs 

(com a mínim una en començar el curs i una al final)  
iv. reunions de coordinació amb el professorat de Pràcticum i/o TFG/TFM.  

Graus en MEI i MEP Coordinació Pràcticum i TFG 
Coordinació primer curs (PAT) 
Coordinació assignatura OSAC (PAT) 

Grau en Educació Social Elaboració a final de cada curs acadèmic d’un informe intern d’avaluació de la 
titulació que, aprovat pel Consell d’Estudis, inclou les diferents activitats de 
coordinació desenvolupades al Grau 
Aplicació als estudiants d’un qüestionari al final de cada curs que recull la seva 
valoració sobre diferents aspectes de la titulació 

Gran en Pedagogia Elaboració, per part de cada professor dels estudis, d’un informe breu sobre el 
funcionament de la seva assignatura. 

Grau en Psicologia Creació d’una comissió de seguiment de la qualitat dels estudis integrada per 5 
professors doctors dels estudis i 2 estudiants de 3r i 4t curs.  
Assessorament i suport dels professors i de la coordinació de la titulació a la 
organització de la Setmana Psicològica 
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Grau en Treball Social Comissió de seguiment del Currículum Lector  
Comissió “activitats de dijous”  

MTRLRH  Funcions de coordinació específiques exercides pel Consell de Màster:  
consensuar el Pla de difusió del màster a les xarxes socials, revisar la rúbrica 
d’avaluació dels TFM per part dels tribunals i la planificació dels tribunals, 
discutir solapaments de continguts que hi puguin haver entre assignatures, etc. 
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la 
titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 
 
La UdG publica al seu web informació veraç, actualitzada i pertinent sobre les titulacions. Aquesta informació, 
que es pot consultar en català, castellà i parcialment en anglès, es troba de manera accessible a partir de la 
pàgina web principal de la UdG (www.udg.edu), dins l’apartat Estudia a la UdG. Per defecte apareix la informació 
dels graus però es pot accedir a la informació dels màsters i doctorats al menú situat a la barra lateral esquerra, 
sota l'apartat Estudis (evidència 3.2.1_Web_UdGFEP_Titulacions). Aquesta informació, es pot consultar en català, 
castellà i parcialment en anglès [AM 2.1.1]. 

Les pàgines de tots els estudis estan estructurades de la mateixa manera amb una pàgina principal on es troba el 
menú per accedir als diferents apartats: 

Graus Màsters 

  
 
En aquesta pàgina també apareix un enllaç a la Guia de matrícula on es troba informació completa de cadascuna 
de les assignatures de l’estudi: Dades generals, Grups, Competències, Continguts, Activitats, Bibliografia, 
Avaluació i Qualificació, Observacions. 
 
Des de la barra lateral dreta de la pàgina de cada estudi es pot accedir als apartats següents: 

• Guia de matrícula  
• Preguntes, suggeriments i queixes  
• Orienta’t en cinc minuts  

 
L'hipervincle Guia de matrícula permet l'accés al disseny de cadascuna de les assignatures que s’imparteixen en 
els diferents graus i màsters, amb informació completa sobre dades generals, grups, competències, continguts, 
activitats, bibliografia, avaluació i observacions. Aquesta informació s'actualitza en termes generals el mes de 
juliol anterior a l'inici de cada curs acadèmic. L'apartat Orienta't en cinc minuts recull, de forma directa i àgil de 
consultar, informació pràctica sobre aspectes com els tràmits de matrícula, el marc dels estudis, o els serveis i 
activitats oferts per la UdG. 

Per altra banda, al web principal de la UdG, des de l'enllaç Facultats i Escoles (barra lateral esquerra) es pot 
accedir també al web de la FEP. Aquí, a la barra lateral de l’esquerra es pot trobar novament informació general 
sobre els corresponents estudis de grau, màster i doctorat, sobre el pràcticum, el TFG, els intercanvis i la 
informació acadèmica (calendaris i horaris, matrícula, tràmits, etc.). Si s’accedeix a estudis de grau i màster es 
troba la mateixa informació referida a les titulacions que hem trobat accedint-hi directament des del web 
principal de la UdG (menú principal de la capçalera “Estudia a la UdG”). També cal destacar que al mateix web de 
la FEP, a la barra lateral de la dreta es pot accedir a informació directament relacionada amb el centre que té una 
web pròpia: el Màster Universitari en Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d’Idiomes, el 
Nucli Paolo Freire (col·lectiu de persones de dins i fora de la Universitat compromeses a divulgar l’herència 
política i pedagògica de Paulo Freire, a promoure i difondre noves lectures crítiques de Paulo Freire, etc.), el 
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GAMAR (espai de reflexió i de pràctica entorn de l'ensenyament de les matemàtiques a l'escola), l’Institut de 
Recerca Educativa i l’Institut de Qualitat de Vida. La informació que apareix en cada dimensió del web de la FEP 
és completa i exhaustiva, alhora que també és actual atès que es va revisant i actualitzant periòdicament 
(evidència 3.2.1_Web_UdGFEP_Titulacions). 

 

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els grups 
d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, si escau, de l’acreditació de la titulació.  

A la informació sobre les titulacions que apareix al web de la UdG s’hi accedeix de forma intuïtiva i lògica, com ja 
s’ha explicat. Els diferents grups d’interès (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, visitants 
externs, etc.) hi tenen, doncs, accés amb facilitat.  

La informació està redactada i organitzada de forma que esdevé clara i llegible per a tots els grups d’interès. Així, 
no només s’hi accedeix amb facilitat sinó que la informació s’hi presenta amb precisió i sense ambigüitats, fet 
que en facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada. 

A més a més, a la pàgina de cada titulació, i a l’apartat altres informacions, apareix l’enllaç als Indicadors de 
seguiment que dóna accés als diferents paràmetres que, per a cada titulació, es tenen en compte a l’hora 
d’elaborar l’informe de seguiment anual. També es pot trobar l’enllaç Sistema de qualitat, amb informació 
completa sobre el sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ) de la UdG i els diferents procediments 
d’assegurament de la qualitat desplegats a la universitat (evidència 3.2.2_Web_FEP_Seguiment). 

De forma complementària, cadascuna de les titulacions de grau de la FEP disposa d’una pàgina web pròpia, amb 
un valor afegit quantitatiu i també qualitatiu. S’hi accedeix a partir de l’enllaç web que s’especifica a la mateixa 
pàgina web de la titulació. Té un format atractiu i visual, i la descripció de les diferents dimensions informatives 
es dóna a un nivell més elevat d’aprofundiment. 

Així mateix, també de forma complementària, el MTRLRH disposa d’una altra pàgina web que aporta informació 
addicional, quantitativament i qualitativament parlant. S’hi accedeix a partir d’un enllaç que apareix a la pàgina 
web de la titulació comentada anteriorment. La informació que conté desplega al detall el Pla d’estudis 
(objectius, competències, estructura curricular, avaluació), explica els dos itineraris possibles de pràctiques 
(professionalitzador i de recerca), el professorat, les sortides professionals i accés a doctorat, les aules, els 
horaris i el calendari acadèmic, així com el desenvolupament dels diferents processos interns relacionats amb eli 
sistema de garantia de qualitat del màster (3.2.3_Web_MT). 
http://www.udg.edu/imasters/RelacionslaboralsiRecursoshumans/Horarisicalendariacad%C3%A8mic/tabid/1641
8/language/ca-ES/Default.aspx 

Pel que fa a les dades públiques sobre el professorat, tot i que hi ha un percentatge elevat de professorat amb la 
seva pàgina personal omplerta, és important seguir informant des de la institució i la titulació de la rellevància 
que el professorat ompli o completi les dades a la seva pàgina personal UdG i s’ampliï així la informació pública 
relativa al seu perfil docent i investigador [AM 2.2.1]. 

 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 

El Manual del SGIQ està publicat a la plana de Qualitat de la UdG, a la qual es pot accedir a través del 
corresponent enllaç ( pàgina principal de la UdG, botons de la part e squerra de la pàgina principal 
Compromís social/Qualitat), i també a través de l'enllaç Processos de qualitat de la pàgina de cada titulació:  
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-
ES/Default.aspx 
 
[AM 2.3.1]  

http://www.udg.edu/imasters/RelacionslaboralsiRecursoshumans/Horarisicalendariacad%C3%A8mic/tabid/16418/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/imasters/RelacionslaboralsiRecursoshumans/Horarisicalendariacad%C3%A8mic/tabid/16418/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

 
3.1. El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació de les titulacions. 
  
El SIGQ de la UdG contempla el procediment de disseny, modificació i extinció de les titulacions 
(3.3.1_DiA_Titulacions) que recull la manera de procedir des de l’elaboració de la memòria de l’estudi fins a la seva 
publicació al BOE. El procediment descriu de forma clara les passes a seguir en el disseny i aprovació de les 
titulacions així com les responsabilitats de tots els agents que hi intervenen. 
 
 
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups 
d’interès. 
  
El SGIQ de la UdG consta de 29 procediments, cadascun dels quals disposa d’una sèrie d’indicadors per mesurar 
la seva eficiència. Malgrat que, en el moment del disseny del SGIQ, va semblar adequat i que va ser certificat per 
AQU Catalunya, han sorgit algunes dificultats en el decurs de la seva implementació. Per això, la UdG està 
treballant en la revisió del SGIQ en la línia d’establir un quadre d’indicadors i un catàleg d’evidències més reduït 
que faciliti als centres docents l’anàlisi i valoració del desenvolupament de les titulacions [AM 3.2.1]. 

Quant a resultats d’aprenentatge es disposa dels indicadors de rendiment acadèmic referents a abandonament, 
rendiment i titulació entre d’altres. Es pot veure el llistat complet en l’apartat 3.3. A més, els centres docents 
poden demanar en qualsevol moment altres indicadors d’interès al Gabinet de Planificació i Avaluació. Si aquests 
indicadors addicionals es creuen interessants per a l’anàlisi s’estudiarà afegir-los al quadre d’indicadors general 
per tal que estiguin disponibles per a tots els estudis.  

Respecte de la satisfacció dels grups d’interès la UdG disposa de dos procediments per conèixer i valorar l’opinió 
dels estudiants. Per una banda, es recull la informació dels estudiants actuals mitjançant el Qüestionari dels 
estudiants sobre l’actuació docent del professorat (Enquestes de docència), que s’administra al final de cada 
semestre. Les dades obtingudes s’envien a degans i directors de departament, que en fan l’anàlisi oportuna 
cadascú des del seu punt de vista (3.3.2_Model_Enquesta_Estudiants_Grau; 3.3.3_Model_Enquesta_Estudiants_Màster). 
Pel que fa a l’opinió dels graduats es disposa de les dades d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats segons la 
informació recollida en els estudis d’inserció laboral d’AQU Catalunya. La Comissió de Qualitat de la UdG està en 
aquests moments immersa en un procés de revisió de les enquestes de satisfacció dels estudiants sobre 
l’actuació docent del professorat. La tasca de revisió s’ha repartit en 3 subcomissions que tracten els següents 
temes: 

• Revisió del contingut  
• Revisió de la comunicació dels resultats i de la seva utilització 
• Revisió del procediment d’administració i del marc legal  

 
Cadascun d’aquests subgrups està compost per un vicerector, que el presideix, tres o quatre professors, un 
estudiant i un membre del GPA. La UdG és conscient de la necessitat d’aconseguir un índex de resposta més alt 
per tal que els resultats siguin més útils i representatius. La solució a aquest problema és un dels temes 
prioritaris a resoldre [AM 3.2.2]. 

Es disposa també de resultats de la satisfacció dels titulats de grau del darrer any. Aquesta enquesta es 
continuarà implementant anualment per aportar dades a l’anàlisi. En ser un procediment nou, encara no està 
descrit ni adjuntat al SGIQ [AM 3.2.3]. 

La Universitat de Girona participa en la comissió d’enquestes d’AQU Catalunya per tal de definir i implementar 
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altres enquestes (professorat, ocupadors, responsables acadèmics), que generaran indicadors a afegir a les dades 
del seguiment i acreditació de les titulacions [AM 3.2.4]. 

Finalment, quant a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents, la 
Biblioteca efectua estudis periòdics (els darrers el 2009 i el 2014) per conèixer la satisfacció dels usuaris, tant de 
professors com d’estudiants. Queda pendent, però, establir la manera de conèixer l’opinió dels estudiants amb 
les instal·lacions més especialitzades com poden ser els laboratoris de pràctiques.  

Com es diu més endavant, caldrà una revisió i actualització del SGIQ i del procediment de seguiment per 
incorporar aquests canvis.  

 

3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de modificació de les 
titulacions, i garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. 
  
Per facilitar el seguiment dels títols es va dissenyar, a partir dels requeriments del SIGQ, un aplicatiu 
informàtic que guia el procés d’elaboració de l’informe de seguiment. Aquest informe (3.3.4_Rev_SGIQ), 
que cada titulació ha de portar a terme anualment, consta de 3 apartats: 
 
1. El primer fa referència a tota la informació pública disponible al web. En aquesta pestanya s’omple els 

diferents apartats amb els enllaços que porten a les pàgines relacionades. 
 

2. El segon apartat és el resultat dels indicadors necessaris per a l’anàlisi de la titulació. La sèrie evolutiva és 
més o menys llarga en funció de l'any d'implantació de l'estudi. Aquests indicadors varien lleugerament 
en funció si la titulació és de grau o de màster. 

 
 En el cas del grau són els següents: 

 
• b.1. Accés i matrícula: Nombre d'estudiants matriculats, Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, 

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant, Nombre de places ofertes de nou accés, Ràtio de la 
demanda de places/oferta, Ràtio de la demanda de places en 1a opció/oferta, % d’estudiants de nou 
ingrés matriculats en primera preferència, % d’estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus 
d’accés, Notes de tall, % d’estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris 
matriculats, i % d’estudiants matriculats provinents de diferents vies per intervals de nota d’accés. 

• b.2. Característiques dels alumnes: % d’estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis 
dels pares, % d’estudiants de nou ingrés segons comunitat autònoma de procedència, i % d’estudiants 
de nou ingrés segons comarca de procedència. 

• b.3. Professorat: % d’hores de docència impartida per professors doctors, i % de crèdits realitzats 
per categoria docent. 

• b.4. Mètodes docents: % d’hores de cada tipus de grup en què es desplega el pla docent, % d’hores 
de cada tipus d’activitat en què es desplega el pla docent, % d’hores de cada tipus de grup que rep 
l'estudiant, % d’ores de cada tipus d’activitat que rep l'estudiant, Mitjana d'estudiants per tipus de 
grup, Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant, % d’estudiants titulats amb pràctiques 
externes superades, i % d’estudiants propis que participen en programes de mobilitat. 

• b.5. Satisfacció: Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu, Satisfacció dels titulats amb la 
formació rebuda, Taxa d’intenció de repetir estudis, i Taxa d'intenció de repetir universitat.  

• b.6. Resultats acadèmics: Nombre de titulats, Taxa de rendiment a primer curs, Taxa de rendiment, 
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés i via, Taxa de rendiment 
desagregada per nota d’accés i via, Taxa d'abandonament a primer curs, Taxa d'abandonament, 
Taxa de graduació en t, Taxa de graduació en t +1, Taxa d'eficiència, Durada mitjana dels estudis, Taxa 
d'ocupació, i Taxa d'adequació de la feina als estudis. 
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En el cas dels màsters trobem: 
 

• b.1. Accés i matrícula: Nombre d'estudiants matriculats, Nombre d'estudiants matriculats de nou 
ingrés, Mitjana de crèdits matriculats per estudiant, Ràtio d’admissions/oferta, Nombre de places 
ofertes de nou accés, % d’estudiants matriculats de nou ingrés, i % d’estudiants matriculats de 
nou ingrés segons tipus d'accés. 

• b.2. Característiques dels alumnes: % d’estudiants de nou accés segons país de procedència. 
• b.3. Professorat: % d’hores de docència impartida per doctors, i % de crèdits realitzats per categoria 

docent. 
• b.4. Mètodes docents: Distribució dels estudiants segons el tipus de grup i l'activitat, % d’hores 

de cada tipus de grup en què es desplega el pla docent, % d’hores de cada tipus d’activitat en 
què es desplega el pla docent, % d’hores de cada tipus de grup  que rep l'estudiant, % d’hores 
de cada tipus d’activitat que rep l'estudiant, Mitjana d'estudiants per tipus de grup, Ràtio d'estudiants 
per professor, Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant, % d’estudiants titulats amb 
pràctiques externes superades, i % d’estudiants propis que participen en programes de mobilitat. 

• b.5. Satisfacció: A partir del segon semestre del curs 2011-12 es van començar a administrar enquestes 
de satisfacció als estudiants de màster (evidència 3.4.10_UdG_Enquesta_Màster) per la qual cosa aquest 
indicador ja està disponible des de llavors. L’indicador contemplat és la Satisfacció dels estudiants 
amb el programa formatiu. Com s’ha comentat anteriorment no es disposa de dades sobre la 
satisfacció del professorat sobre el programa formatiu ni dels ocupadors, però està prevista la seva 
implantació fruit del treball conjunt en el si del grup de treball d’AQU Catalunya. A partir de l’estudi 
d’inserció de 2015 ja es disposa també d’informació sobre la satisfacció dels titulats amb la formació 
rebuda, la taxa d'intenció de repetir estudis  i la taxa d'intenció de repetir universitat, indicadors que 
s’afegiran a la llista d’informació a valorar. 

• b.6. Resultats acadèmics: Nombre de titulats, Taxa de rendiment, Distribució de les qualificacions en 
%, Taxa d'abandonament, Taxa de graduació en t, Taxa d'eficiència, Durada mitjana dels estudis, % 
d’estudiants que s'incorporen al doctorat, Taxa d'ocupació, i Taxa d'adequació de la feina als 
estudis. 
En general, es considera que les taxes de rendiment i el grau de satisfacció dels estudiants 
aporten informació rellevant sobre l’assoliment dels resultats d’aprenentatge. 

 
3. Finalment, el tercer apartat fa referència a l'anàlisi que els responsables de la titulació fan sobre els 

indicadors i a la proposta d'accions de millora. Aquesta tercera part de l’informe és el de valoració 
dels indicadors, així com d’altra informació de què disposa la titulació per fer una anàlisi profunda del 
desenvolupament general de l’estudi i dels aspectes particulars que es creuen d’interès. S’hi detecten 
els punts forts i febles i s’hi plantegen les propostes de millora. Aquestes han de ser descrites de 
manera completa indicant l’objectiu, l’acció de millora, el responsable, la prioritat, el termini i l’indicador 
que el mesurarà. 

 
Els canvis introduïts com a conseqüència d’aquest informe es troben dins els que estableix com a permesos 
en el document Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols 
universitaris de grau i de màster així com altres canvis de menor importància. 

En l’informe anual, a més, es fa el retiment de comptes de les mesures proposades l’any anterior. 
D’aquesta manera, es pot fer el seguiment de les modificacions realitzades al llarg de la història de la titulació i 
es veu el resultat (positiu o no) de les mesures implementades.  

Aquest aplicatiu, que es va desenvolupar per donar resposta a la necessitat de l’elaboració dels informes 
de seguiment que cal presentar anualment a AQU Catalunya, es va posar en marxa el curs 2010-11 per als 
centres integrats de la UdG. Al llarg del curs 2011-12 es va ampliar a tots els centres adscrits per tal d’integrar-los 
dins de la dinàmica comuna de la UdG. 
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És important senyalar que en aquests moments la Comissió de Qualitat de la Universitat ha iniciat la revisió del 
procediment de seguiment de les titulacions i les eines que el faciliten per tal d’adaptar-los a la nova Guia de 
Seguiment recentment aprovada per AQU Catalunya.  

Aquesta nova Guia respon a la necessitat detectada d’harmonitzar els processos de seguiment i d’acreditació 
de manera que els informes de seguiment estiguin en consonància amb l’autoinforme d’acreditació, atès que 
una de les evidències primordials en l’acreditació seran els informes anuals en els quals les titulacions hauran 
fet evidents els canvis de millora implementats.  

L’adaptació del nou procediment de seguiment de les titulacions oficials s’inicia aquest curs 2014-15 amb 
l’objectiu de tenir-lo implantat i plenament operatiu en el seguiment que es farà a partir del curs 2015-16.  

Un dels principals canvis que s’està duent a terme en el moment de redactar aquest informe és la conversió de 
les Comissions de Qualitat de les unitats estructurals (centres docents, instituts o departaments) en Comissions 
de Qualitat de Centre. Aquesta modificació ve donada pel canvi del punt de vista quant a la responsabilitat en la 
implementació del SGIQ. Es passa d’una visió on la Universitat era el principal actor del sistema d’assegurament a 
la qualitat a una visió en què són els centres docents els responsables del desenvolupament i aplicació del SGIQ 
en el seu si i, especialment, al seguiment de la qualitat de les titulacions que s’hi imparteixen. Així, i tal com s’ha 
dit, una de les tasques principals serà definir els indicadors necessaris per al seguiment dels estudis, en 
concordança amb el que es demana a les guies de seguiment i acreditació.  

Els informes de seguiment de les titulacions de la FEP des del curs 2010-2011 fins el curs 2012-2013 es poden 
veure a l’evidència 3.3.5_Informes_Titulacions.  

3.4. El SGIQ implementat facilita el procés d’acreditació de les titulacions i n’assegura el 
desenvolupament satisfactori. 
 
El SIGQ recull un procediment aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG en data 18 de setembre de 2014, 
relatiu a l’acreditació de les titulacions (3.3.6_Acr_Titulacions). En ser aquest el primer any d’acreditacions, aquest 
procediment s’anirà modificant a mesura que sigui necessari per tal d’adaptar-nos a les necessitats reals [AM 
3.3.1]. 
 
3.5. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar la seva adequació i, si escau, es 
proposa un pla de millora per optimitzar-lo. 
  
El procediment per a la revisió periòdica del SIGQ (3.3.7_Seg_Titulacions) ha estat aprovat per la Comissió de 
Qualitat de la Universitat de Girona el 18 de setembre de 2014. En resum, anualment es demana a tots els 
responsables del diferents procediments si creuen que cal modificar-lo per actualitzar-lo a noves situacions o 
per corregir alguna disfunció detectada.  

Les observacions incloses en l’informe d’avaluació externa del procés d’acreditació dels estudis de la Facultat 
de Ciències, així com la voluntat de concórrer en el futur a la certificació dels SGIQ dels centres -seguint les 
Directrius per a la certificació del SGIQ i els seus efectes sobre els processos del marc VSMA i la Guia per a la 
certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat- han fet veure a la Universitat de 
Girona la necessitat de potenciar sense ambigüitats el procés de seguiment anual dels títols i enfortir la 
cultura de la qualitat de la Universitat en el seu conjunt i dels centres docents en particular.  

És objectiu de la UdG avançar en els propers anys en el desenvolupament del SIGQ per tal d’arribar al punt en 
què la pròpia Universitat sigui capaç d’assegurar la qualitat de les titulacions que ofereix en consonància amb 
el projecte de Real Decret de creació, reconeixement i acreditació d’universitats i centres universitaris. 
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions 
del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 
 

Qualificació del professorat, reconeixements externs i experiència professional 

Més del 90% dels crèdits programats pels graus de la FEP són impartits per professorat dels departaments que 
tenen la seva seu a la FEP (Didàctiques Específiques, Pedagogia i Psicologia) (evidència 3.4.3_FEP_PDDT_2013-14). 
Llevat del Grau en Psicologia, en el qual hi participa solament professorat del Departament de Psicologia, en la 
resta dels graus la docència majoritària per part del professorat dels tres departaments directament vinculats 
amb la FEP es troba fins i tot complementada amb les aportacions de professorat d’altres departaments de la 
UdG (Història i Història de l’Art, Filologia i Comunicació, Dret Privat, Economia, Empresa i Dret Públic). En el cas 
del MTRLRH, els diferents departaments que hi fan docència són un reflex del seu enfocament clarament 
interdisciplinari: Psicologia, Empresa i Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte hi participen 
aproximadament a parts iguals, i Economia i Pedagogia complementen la formació; aquest fet té a veure amb 
què es tracta d’un màster que prepara professionals capaços de desenvolupar-se en l’àmbit de les organitzacions 
i de l’ocupació com a tècnics, gestors, consultors o directors en diversos llocs de treball, fet que exigeix la inclusió 
de continguts teoricopràctics relacionats amb els àmbits de la intermediació laboral i assessorament 
professional, la gestió de les relacions laborals i la direcció i gestió dels recursos humans. 

Respecte al nivell de qualificació acadèmica, al curs 2013-2014 el 61,1% del professorat dels graus de la FEP té el 
títol de doctor (3.4.4_FEP_Professorat_2013-14). Aquesta proporció es manté en tots els graus entre el 53% i el 
63,3%, llevat en el Grau en Psicologia on el percentatge és significativament més alt, un 82,2% 
(3.4.5_FEP_Professorat_Titulacions_2013-14). El percentatge d’hores de docència impartides per professorat no 
doctor (al voltant del 40%) ve determinada per un costat pel caràcter professionalitzador de les titulacions de la 
FEP i, per l’altre, per les restriccions pressupostàries en la universitat pública catalana. No obstant això, també és 
important tenir en compte que el percentatge d’hores de docència impartides per professorat doctor ha 
augmentat lleugerament si ho comparem amb el primer curs dels nous graus (52,73% al curs 2009-2010), 
increment que segurament està relacionat amb una aposta i un compromís de la UdG i de la FEP per a la 
formació investigadora del seu professorat.  

En el cas del MTRLRH, el percentatge de doctors que el 2013-2014 hi imparteixen docència és notablement alt 
(75,7%) i, a més, en la comparativa amb el curs 2010-2011 (inici màster) es constata un increment important 
d’aproximadament un 13% (evidència 3.4.5_FEP_Professorat_Titulacions_2013-14); aquesta progressió respon a la 
demanda explícita per part de la coordinació del màster als departaments per tal que, en la mesura que sigui 
possible, el professorat assignat al màster tingui el títol de doctor. 

Pel que fa a categories docents del professorat de la FEP (evidència 3.4.4_FEP_Professorat_2013-14), en el curs 2013-
2014 trobem que el major percentatge es troba en la categoria ”altres” (50,64%), incloent principalment aquesta 
categoria el professorat associat en els seves diferents modalitats i que majoritàriament no és doctor, el 
professorat col·laborador (COLPDR), el professorat d’ensenyament secundari (PES), etc. Aquest percentatge en la 
categoria “altres” ha sofert un lleuger descens respecte el primer curs de l’inici dels graus (59,21%), fet que 
s’explica amb la mateixa argumentació emprada anteriorment per explicar la qualificació acadèmica. El segon 
grup el constitueix el professorat titular i agregat (TU, PAGR ) que concentra el 29,88%, percentatge que es 
manté més o menys estable després d’un visible augment entre el 2011-2012 i el 2012-2013; el segueix, tot i que 
amb una proporció significativament molt menor, el grup dels Titulars d’Escola Universitària (TEU) (8,77%) amb 
poques oscil·lacions els darrers cursos i el percentatge de lectors (PLECT) (7,15%), el qual va experimentar un 
augment clar entre 2009 i 2011 (de 5,26% a 8%) i que a partir de 2012 inicia un procés de davallada també 
evident. El percentatge de CU (Catedràtic d’Universitat) i de CEU (Catedràtic d’Escola Universitària) és poc 
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rellevant (2,88% i 0,68% respectivament), mostrant en termes generals un lleuger augment el cas dels CU. Si ens 
fixem amb la informació més detallada dels diferents graus (evidència 3.4.5_FEP_Professorat_Titulacions_2013-14), 
llevat en el Grau en Psicologia, el curs 2013-2014 la major proporció de professorat es concentra en la categoria 
“altres”: en un 69,6% i un 67,2% en el Grau en Educació Social i el Grau en Treball Social respectivament i com a 
percentatges més elevats, en un 58,3% en el Grau en Pedagogia, i en un 51,9% i un 51,6% en els graus en 
Educació Infantil i Primària. En el Grau en Psicologia, en la mateixa línia que el que s’explica en parlar de 
qualificació acadèmica (doctor-no doctor), el percentatge de professorat no es concentra en la categoria “altres” 
(36,3%) sinó en la de titulars i agregats (50,5%), proporcions que s’han clarament invertit si les comparem amb el 
primer any de grau 2009-2010: “altres” representava un 54,8% i titulars i agregats un 34,6%.  

Per a la comprensió d’aquestes dades (qualificació acadèmica i categoria docent) cal tenir en compte, per un 
costat, el factor relacionat amb el professorat provinent del sector professional i, per l’altre costat, l’estacament 
en l’estabilització del professorat com a resultat de les dràstiques retallades en el pressupost a les universitats 
públiques d’aquests darrers cursos. Pel que fa a l’orientació professionalitzadora dels graus de la FEP, és evident 
que aquest fet fa que sigui no només recomanable sinó necessària la participació de professionals externs i en 
actiu de l’àmbit socioeducatiu com a professors associats, molts dels quals no són doctors; i, en aquest sentit, 
considerem que la incorporació de professorat provinent de l'exercici professional és un valor afegit per tal 
garantir en determinades assignatures una interacció de qualitat entre coneixement teòric i professional. En 
relació amb el fet de la no estabilització del professorat, i tenint en compte que hi ha professorat acreditat per 
formar part de la plantilla de manera estable, ens hi mostrem crítics en la mesura que incideix negativament en 
la quantitat i la qualitat de les possibilitats d’implicació del professorat en el desplegament i la millora dels plans 
d’estudis [AM 4.1.1]. 

Pel que fa al MTRLRH, la distribució del professorat quant a categoria docent mostra característiques diferencials 
respecte dels graus. En aquest cas, entre el professorat catedràtic (CU) i l’agregat i titular (PAGR i TU) concentren 
el 42%, la categoria “altres” recull un 32,2% i el professorat lector (PLEC) un 25,7%. Des del punt de vista evolutiu 
(entre el curs 2010-2011 i el curs 2013-2014), allò destacable és l’increment del professorat en la categoria de 
titulars i agregats (de 17,5% a 30,4%) i també en la de lectors (de 14,2% a 25,3%), així com la disminució de la 
categoria “altres” (de 48,3% a 32,2%). Per a la interpretació d’aquestes dades hem de tenir en compte que: a) el 
conjunt de professorat és reduït (aprox. n=15) i, per tant, encara que els canvis afectin a poc professorat té un 
impacte important en el total; b) des de 2010 fins el 2013 ha tingut lloc la “consolidació” de places d’alguns dels 
professors vinculats al màster (de lector a agregat); i c) des de la coordinació del màster s’ha anat demanant 
explícitament als departaments que el professorat assignat al màster fos doctor i això ha pogut fer, encara que 
no en tots els casos, que la docència la passés a assumir professorat doctor i no associat.  

A l’evidència 3.4.6_FEP_Quinquennis_Sexennis s’observa que entre el professorat de la FEP amb dedicació 
permanent del curs 2013-2014 (CU, CEU, TU, TEU, PAGR i PLEC) l’experiència docent acumulada i reconeguda és 
notablement significativa: el nombre de quinquennis de docència estatal d’aquest professorat s’associa a una 
mitjana de 2,89, i en el cas dels quinquennis de docència autonòmics la mitjana és lleugerament superior (3,21) 
en la mesura que s’hi afegeix el professorat docent i investigador laboral (PAGR i PLEC) que només és avaluat en 
aquest àmbit des de la Comunitat Autònoma. Lògicament si a aquestes dades s’hi inclou el professorat de la 
categoria “altres” (nombrós a la FEP com ja acabem d’explicar), aquesta mitjana en experiència docent respecte 
el total de professorat de la FEP queda notablement reduïda (1,19 de mitjana en trams estatals i 1,35 en trams 
autonòmics).  

Si ens fixem en els trams de recerca, en la mateixa evidència 3.4.6_FEP_Quinquennis_Sexennis, es constata que el 
professorat de la FEP amb dedicació permanent del curs 2013-2014 (CU, CEU, TU, TEU, PAGR i PLEC) té un 
reconeixement moderat quant a experiència investigadora ja que la mitjana de trams de recerca estatals 
reconeguts és de 0,82 (de 2,38 per als CU, de 0,50 per als CEU i de 0,93 per als TUs). Si ens referim als trams de 
recerca autonòmics, les xifres són molt semblants però amb cert increment donada la incorporació del 
professorat docent i investigador laboral (PAGR i PLEC). De forma esperable, si es té en compte la categoria 
“altres” l’experiència investigadora del professorat de la FEP disminueix amb claredat (0,33 de mitjana en trams 
estatals i 0,40 en trams autonòmics), la qual cosa no vol dir que molts d’ells no tinguin anys d’experiència com a 
docents.  
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Per enriquir encara més les dades anteriors, a l’evidència 3.4.7_FEP_Altres_Dades_Recerca es recull informació 
actual i rellevant relacionada amb la recerca del professorat funcionari i laboral dels departaments que tenen seu 
a la Facultat. Així, referent a la participació en projectes de recerca competitius, les xifres reflecteixen un nivell 
moderat de dedicació del professorat a l’activitat investigadora, dada de nou vinculada a l’elevat nombre de 
professorat associat, col·laborador (COLPDR) i d’ensenyament secundari (PES). Així, 16 professors (7,7%) 
participen, com a soci o com a coordinador, en projectes competitius europeus, 66 professors (31,9%) participen 
en un total d’11 projectes competitius estatals, i 53 professors (25,6%) participen en 9 projectes d’àmbit 
autonòmic. Altres dades relacionades amb recerca, que complementen l’anterior, indiquen un clar increment del 
potencial investigador de la FEP i una progressió evident en aquest aspecte: a)de 2009 a 2014 s’ha triplicat el 
nombre de professorat que forma part de grups de recerca consolidats, és a dir, grups a qui l’AGAUR (Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) ha reconegut per la seva recerca de qualitat tot promovent la millora de 
qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques, en concret 
de 22 professors (10,6%) s’ha passat a 72 (34,8%); b)entre 2010 i 2014 són 57 les tesis dirigides pel professorat 
de la FEP; i c)del professorat de la FEP avaluat per la UdG el 2014, un 91,36% va ser reconegut com a investigador 
actiu o com a investigador actiu en formació. 

En l’àmbit de la recerca, malgrat que existeix una progressió evident en el potencial investigador de la FEP, és 
important mantenir i reforçar les accions que ja es porten a terme per tal d’impulsar i facilitar l’activitat 
investigadora del professorat, l’estructuració i consolidació dels grups de recerca, la participació en projectes de 
recerca i docents de caràcter competitiu, etc. Aquestes accions són: 

• Des dels tres departaments vinculats directament amb la FEP (Pedagogia, Psicologia, i Didàctiques 
Especifiques) es convoquen anualment ajuts al professorat per a la traducció d’articles i també per a 
l’assistència i presentació de comunicacions a congressos i/o jornades. 

• Des de l’IRE es porten a terme les convocatòries anuals “Ajuts per al desenvolupament d’accions vinculades 
a la incentivació i difusió de la recerca” (ajuts individuals de fins a 500€) i els outputs de recerca 
(repartiment de diners als diferents grups de l’Institut). L’Institut també organitza eventualment 
conferències, seminaris i workshops, impartits per experts d’universitats europees i americanes, de 
temàtiques variades, que puguin ser d’utilitat per a la investigació dels diferents membres de l’Institut. 

• L’IRQV creat el 1997, des dels seus inicis ha impulsat l’acreditació del professorat que en forma part 
mitjançant estratègies diverses com ara: organització de congressos i jornades, publicació de monografies 
de recerca, ajuts econòmics per a traduccions d’articles, programació i participació en màsters de recerca i 
doctorats, etc. Així mateix ha fomentat la fusió entre els grups de recerca que en formen part per a fer-los 
competitius a l’hora de demanar finançament per a projectes d’investigació. 

• Des de l’1 d’octubre de 2013 es disposa del suport d’un tècnic de recerca cofinançat pel Ministeri de Ciència 
i Innovació (Personal Técnico de Apoyo PTA2012-6990-A) amb l’objectiu de dinamitzar els grups de recerca 
de la Facultat i afavorir-ne la internacionalització. El tècnic té com a missió principal detectar les experteses 
dels grups o individuals, afavorir sinèrgies, informar sobre convocatòries de recerca adequades al perfil dels 
investigadors de la Facultat, donar suport en la redacció de propostes de projectes, especialment en la part 
tècnica, informar sobre altres grups de recerca internacionals que cerquen socis. Així mateix, el tècnic 
assessora en d’altres qüestions relacionades amb la recerca com ara la viabilitat d’incorporació de personal 
investigador novell o les directrius per obtenir un millor impacte en les publicacions científiques. 

Tanmateix, també es proposa una acció de millora que ha de contribuir clarament a la conciliació de l’activitat 
docent i investigadora del professorat de la FEP [AM 4.1.1b]. 

Per conèixer amb més detall l’experiència professional del professorat de la FEP, en concret del professorat a 
temps parcial en les seves diferents categories (n=117), hem obtingut informació interessant i rellevant a partir 
d’un qüestionari elaborat i aplicat amb aquest objectiu el març de 2015 (evidència 
3.4.8_FEP_Experiència_Professional). Disposem de 66 respostes i les dades que ens han proporcionat posen de 
manifest que un 80% exerceix al sector públic, del qual un 38% ho fa en àmbits fora de l’educació secundària i de 
l’educació superior. No obstant això, és destacable que un 50% tenen experiència en ambdós sectors (públic i 
privat), que un 77% treballa o ha treballat en el sector privat (fonamentalment en entitats del tercer sector) i que 
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d’aquests un 18% ha exercit com a autònom; destaca la diversitat d’activitats professionals més enllà de 
l’estrictament educativa. Si no tenim en compte el sector educatiu, el 62% d’ells treballen en àmbits tan variats 
com: salut, recursos humans, traducció/correcció, patrimoni cultural, informàtica, pràctica jurídica  i/o comercial, 
etc.  

Per tant, podem dir que la composició del professorat i la seva expertesa compleix amb els requeriments de 
qualificació acadèmica i expertesa professional necessàries per a garantir un programa formatiu de qualitat en 
les titulacions que s’imparteixen a la Facultat. Quant a l’experiència investigadora, les dades aportades indiquen 
nivells moderats però en progressió clara. 
 

Criteris assignació professorat  

Quant a l’assignació del professorat a primer curs, en els graus de la FEP les orientacions de les coordinacions 
d’estudi als departaments segueixen els criteris següents: a)en la mesura del possible, assignació a professorat 
consolidat (CU, CEU, TEU, TU, PAGR, PLECT) i de l’àrea de coneixement corresponent; b)reconeixement com a 
valor afegit de l’experiència prèvia i satisfactòria en l’assignatura; c)no assignació inferior a 2 crèdits per 
professor per tal de garantir certa consistència en la docència d’un mateix professor i la no parcel·lació en excés 
d’una assignatura; d)limitació en el nombre de professors encarregats a una assignatura amb l’objectiu d’afavorir 
la seva coherència interna. 

Respecte a l’assignació de professorat de Pràcticum i TFG a la FEP, com a criteris comuns, s’assigna la tutoria 
d’aquestes assignatures a professorat que faci docència al grau corresponent i alhora que sigui a temps complet; 
aquest darrer criteri ha esdevingut general a partir del curs 2012-2013 quan la universitat ha establert que al 
professorat se li comptabilitzin els crèdits d’aquestes assignatures en el pla docent del curs següent, 
impossibilitant a la pràctica que puguin assignar-se aquestes tutories a professorat associat que no tenen 
continuïtat contractual assegurada. En el Grau en Educació Infantil i Primària, l’assignació de tutors per al TFG 
està directament relacionada amb la menció concreta que fa l’estudiant. Quant al Grau en Educació Social, per a 
l’assignació de professorat al Pràcticum i el TFM es constitueixen grups de 5 o 6 estudiants i se segueix el criteri 
d’assignar els grups a professorat a temps complet que faci docència de 3 o més crèdits a l’estudi; amb aquest 
procediment s’evita que els crèdits de Pràcticum i TFG serveixin per “omplir” plans docents de professorat, 
alhora que s’assegura la implicació i la coresponsabilització en aquestes assignatures del professorat. En el Grau 
en Pedagogia s’afegeix, als criteris comuns de la FEP, el fet de tenir en compte en aquesta assignació les línies de 
recerca del professorat. Al Grau en Psicologia es té en compte la categoria acadèmica del professor (ser doctor), 
o en el cas d’haver de fer assignació a professorat associat que aquest sigui altament qualificat i amb dedicació 
professional per acompanyar i assessorar la vinculació dels estudis amb l’àmbit professional de la Psicologia; a 
més, se selecciona professorat dels diferents àmbits de la psicologia per assegurar una representació dels 
principals sectors professionals; i també, per poder dedicar temps suficient a la tutoria i seguiment dels 
estudiants, des de coordinació es planteja que cada professor tutoritzi a un grup no superior a 3 o 4 estudiants.  
En el cas del Grau en Treball Social, per tal de coordinar bé el desenvolupament del Pràcticum i el TFG i per a 
garantir un procediment comú de seguiment, s’estableix que sigui un nombre reduït de professorat el que 
assumeixi la tutoria en aquestes assignatures alhora que es procura que aquest professorat faci tasques de 
transferència de coneixement i/o recerca. 

En el MTRLRH, com a criteris d’assignació dels professors al TFM, es té en compte la temàtica que proposa 
l’estudiant i se li assigna un tutor que tingui expertesa en el tema. També es dóna el cas, i s’accepta, que alguns 
estudiants fan propostes directament als professors i després la coordinació s’encarrega de donar-hi el vistiplau. 
Generalment, els tutors de TFM també ho són de Pràcticum per als mateixos estudiants, fet que facilita que hi ha 
hagi un cert lligam entre una i altra assignatura, tot i que s’admet també que un TFM estigui temàticament 
desvinculat de les pràctiques. 
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Satisfacció de l’alumnat  

Les enquestes de docència ens permeten conèixer el grau de satisfacció de l'alumnat amb el professorat. En 
aquest sentit, la UdG activa, a través de la intranet i al final de cada semestre de l’any acadèmic en curs, les 
enquestes de docència de les assignatures que ha matriculat l’estudiant. El model d’enquesta es pot consultar a 
les evidències 3.4.9_UdG_Enquesta_Grau i  3.4.10_UdG_Enquesta_Màster, i els resultats obtinguts en els estudis de 
grau de la FEP des del curs 2009-2010 fins el curs 2013-2014, a l’evidència 3.4.11_Valoració_Estudiants_Titulacions. 
Els valors que comentem són la mitjana semestral per titulacions de les respostes corresponents a la pregunta 7 
sobre valoració global del professor en l’enquesta de docència (Valoro globalment la docència d’aquest/a 
professor/a com a positiva). En el cas dels graus de la FEP i des de la perspectiva evolutiva hi ha titulacions que 
mostren una davallada lleugera en les puntuacions (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i 
Pedagogia), i també n’hi ha d’altres que experimenten un lleuger ascens (Psicologia i Treball Social); ara bé, 
volem subratllar que, des d’una mirada global, els valors mostren un nivell alt de satisfacció per part dels 
estudiants en relació amb els graus, entre 3,74 i 4,28 en una escala de valoració d’1 a 5 punts. En el cas del 
MTRLRH, la mitjana per l’estudi, obtinguda a partir de la pregunta 9 (valora globalment la docència), és de 3,81 
sobre 5, fent en els darrers cursos lleugeres oscil·lacions. Malauradament, el percentatge d’estudiants que 
respon a aquestes enquestes és en general baix i, per tant, es fa difícil fer una extrapolació d’aquestes dades que 
tingui validesa estadística [AM 4.1.2]. 

Paral·lelament a les enquestes UdG, alguns estudis despleguen les seves pròpies estratègies de valoració de 
l’estudi i/o del professorat. Existeix, en tot cas, varietat en l’abast, la intensitat i el sistematisme en què les 
diferents titulacions recullen l’opinió dels estudiants en relació a aspectes importants relacionats amb la 
docència [AM 4.1.3]. 

En el cas del Grau en Educació Social es coneix informació addicional sobre valoració de la docència per part des 
estudiants que s’obté de l’aplicació d’enquestes de valoració pròpies que, en el curs 2013-2014 responen els 
estudiants de 1r i 2n (evidència 3.4.12_ES_Satisfacció_Estudiants). Els resultats mostren que els estudiants de 1r 
estan força satisfets globalment amb el curs, amb una mitjana de 3,6 (en una escala 1-5 de satisfacció) i sobretot 
s’observa que fan valoracions més positives en la majoria dels ítems si es compara amb l’any anterior, fet que 
representa un indicador positiu. Els estudiants de segon són menys optimistes en les seves valoracions, 
sobresurten en positiu per sobre del 3,7 els aspectes referents a “mecanismes de comunicació amb els 
estudiants (moodle, espai web dins de "la meva")”, “les sessions d’acollida i les sessions informatives sobre el 
Pràcticum 1”, “la programació del treball dirigit i les tutories”, i finalment “la coordinació a través dels delegats”. 

En el Grau en Pedagogia, per recollir i valorar l’opinió dels estudiants s’utilitza el Consell d'Estudiants, òrgan que 
inclou tots els estudiants dels estudis. Es reuneix, per cursos, amb el coordinador dues vegades per semestre: la 
primera quan fa unes tres setmanes que ha començat el semestre i la segona quan ja fa dos mesos; un dels 
temes que es tracta de forma prioritària és la valoració de tot allò que té a veure amb la docència de cada una de 
les assignatures per proposar, a partir d’aquí, accions de canvi i millora; dels acords presos al Consell se 
n’informa al conjunt del professorat que té el compromís de tenir-ho en compte i discutir-ho amb els estudiants. 

En el cas del Grau en Treball Social, la coordinació de la titulació té planificades 3 sessions de discussió-valoració 
amb els 8 delegats (2 per cada curs). Es realitzen de forma sistemàtica des de l’inici de la posada en marxa del 
grau i tenen lloc el mes de setembre, febrer i juny; són sessions profitoses en la mesura que els estudiants 
expressen en nom dels seus companys els punts forts i també els aspectes susceptibles de millora quant al 
funcionament general del grau i també quant a temes relacionats amb docència.  

En el Grau en Educació Social les enquestes de valoració pròpies de la titulació que es fan cada curs (evidència 
3.4.13_ES_PR_Valoració_Estudiants) posen de manifest que el curs 2013-2014 els estudiants valoren amb 
puntuacions altes el Pràcticum I (12 crèdits-3r curs), ja que els valors es mouen entre una puntuació de 4,7 i una 
de 3,5 dins d’una escala de valoració d’1_valoració més baixa_ a 5_valoració més alta_. Valoren molt 
positivament l’”acollida i suport rebut al centre de pràctiques” i mostren també una satisfacció global alta amb 
“l’acollida del tutor del centre de pràctiques”. Amb el que estan menys satisfets és amb les activitats realitzades 
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des de la universitat, a excepció de les tutories grupals que sí que les valoren en positiu. Aquests aspectes es 
poden observar també en els comentaris escrits a les preguntes obertes del final del qüestionari. Pel que fa al 
Pràcticum II (30 crèdits-4t curs), els estudiants emeten valoracions altes, totes se situen sobre els 4 punts 
(evidència 3.4.15_ES_PR_TFG_Resultats). Les més positives fan referència a la “dinàmica de les sessions de tutoria” i 
a tot el que té a veure amb el “centre de pràctiques: acollida, suport i satisfacció global”. Amb el que estan 
menys satisfets és amb la “informació rebuda sobre el programa de pràctiques” i “el sistema d’avaluació de les 
pràctiques”, aspectes que també es reflecteixen en les respostes a les preguntes obertes. Respecte el curs 
anterior, les valoracions en general (Pràcticum I i II) són més altes i ha augmentat la participació dels estudiants 
(de 13 respostes d’estudiants a 58). Quant al TFG, als estudiants de 4t se’ls demana la valoració del TFG un cop ja 
l’han defensat en acte públic (evidència 3.4.14_ES_TFG_Valoració_Estudiants). El resultat es pot observar a 
l’evidència 3.4.15_ES_PR_TFG_Resultats. Les puntuacions sobre satisfacció en diferents aspectes són altes, tot i que 
han baixat lleugerament respecte el curs anterior. La més alta continua sent la relativa als aprenentatges 
realitzats amb el treball i la menys alta, la relativa a l’elaboració de l’article donada la dificultat que els 
representa. Aquest darrer aspecte, però, és un dels més ben valorats quant a aprenentatges assolits tal com 
reflecteixen curs a curs en les respostes a les preguntes obertes del full de valoració. 

Als graus en Pedagogia i Treball Social no es disposa d’informació sistematitzada relacionada amb el nivell de 
satisfacció del Pràcticum i TFG, obtenint-se aquest tipus de dades a través de les tutories individuals i grupals que 
s’organitzen el marc d’aquestes assignatures i també a través del Consell d’Estudiants (Pedagogia) i de les 
reunions entre coordinació i estudiants delegats (Treball Social). 

Al Grau en Psicologia no es disposen de dades sistematitzades respecte el TFG, però sí respecte el Pràcticum 2, 
per al qual les dades mostren un elevat nivell de satisfacció general per part de l’estudiant. En una escala de 0 
fins a 10, el nivell de satisfacció de l’estudiant respecte el centre de pràctiques i tutor de centre és de 8,9, la 
utilitat del pràcticum realitzat de cares al futur professional és valorada en un 8,12, i la satisfacció general de 
l’estudiant respecte el tutor acadèmic de la FEP és de 8,7. El professorat tutor de la FEP també mostra un molt alt 
nivell satisfacció general del pràcticum (9,36) (evidències 3.4.16_PSI_PR_Valoració, 3.4.17_PSI_PR_Resultats). 

Quant a MTRLRH, la satisfacció amb les pràctiques i el TFM dels estudiants s’articula a través del sistema de 
tutories en què la comunicació entre la coordinació i els estudiants és molt propera, es va fent un seguiment i es 
va donant resposta a qualsevol incidència que pugui haver-hi. A partir d’aquest seguiment, en alguna ocasió s’ha 
procedit a fer un canvi de tutor, per exemple, quan no hi hagut entesa entre l’un i l’altre 

 

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants. 
 

Estructura de la plantilla, nombre de professors i satisfacció de l’alumnat amb l’atenció del professorat 

Durant el curs acadèmic 2013-14, 222 professors han impartit un total de 2766,78 crèdits de docència (evidència 
3.4.1_FEP_Pla _Docent_2013-14) a un total de 2161 estudiants matriculats, entre estudiants dels graus (2025) i de 
màster (136) (evidència 1.1_FEP_Matrícula Graus, 1.1_FEP_Matrícula Màsters). Segons les activitats formatives de cada 
assignatura, s’assignen una part dels crèdits totals a activitats que es realitzen en grup gran (GG) i una part a 
activitats en grup mitjà (GM); en aquest sentit, a la UdG s’estableix de forma genèrica que 65% dels crèdits de les 
assignatures de grau s’organitzin en GG i el 35% en GM. La possibilitat d’organitzar grup petit (GP) únicament 
existeix en el cas de les titulacions amb reconeixement de grau d’experimentalitat i a la FEP solament el gaudeix 
el Grau en Psicologia a un nivell B1. D’altra banda, la UdG té establert que en un GG ha d’haver-hi un màxim de 
88 estudiants (80 + el 10%), i si el nombre d’estudiants és superior es programa un grup addicional. En el cas dels 
GM, generalment destinats a seminaris o classes de tipus més pràctic, aquest valor és de 44 estudiants (40 + el 
10%), i els GP (grups petits) tenen com a màxim 24 estudiants. El nombre de grups que es programin de 
cadascuna d’aquestes tipologies per al conjunt dels graus, determina el nombre de crèdits totals que la institució 
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assigna al centre (pla docent del centre) i, per tant, determina el nombre de professorat i la seva dedicació. En la 
gran majoria de les assignatures programades a la FEP, siguin de la modalitat GG, GM o GP, en els darrers cursos i 
especialment a partir de 2012-2013 el nombre d’estudiants per grup es troba sempre al nivell màxim. Hem de 
tenir en compte que a partir del curs 2012-2013 la UdG aplica un Pla d’Actuacions d’Ajustament dels Plans 
Docents per tal de fer estalvi de recursos, el qual inclou, entre d’altres actuacions que redefineixen el 
percentatge de presencialitat de les assignatures de grau i màster (7,5 hores per crèdits ECTS), l’assignació dels 
crèdits corresponents a les tutories de pràctiques i de TFG/TFM amb posterioritat a la seva finalització (curs 
següent), la ràtio d’optativitat passa de 2/1 a 1,5/1 com a màxim, etc. I és doncs a partir d’aquest curs que la 
Facultat experimenta una evident disminució del nombre de crèdits disponibles per a la programació de cada 
titulació, fet que repercuteix en el desenvolupament òptim d’algunes de les activitats formatives, en especial 
d’aquelles que necessiten una forma d’agrupament dels estudiants en GM i/o GP: l’exposició de treballs, les 
sessions tipus seminari o de tutoria grupal, les pràctiques de laboratori, les sessions de classe basades en treball 
cooperatiu o ABP, les sessions de treball amb ús de les TIC, etc. Així, malgrat que el centre ha definit i aplicat 
estratègies per tal d’assegurar la correcta implantació dels estudis i el nombre i la dedicació suficient del seu 
professorat, considerem que un cert increment en recursos docents permetria una programació de les 
assignatures més ajustada a criteris de qualitat formativa i avaluativa. 

Un altre indicador en aquesta línia, i que ratifica la idea que acabem d’exposar, és la ràtio estudiant/professor 
(evidència 3.4.18_FEP_Ràtio). En aquest cas, el valor que analitzem fa referència al curs 2013-2014 i s’obté 
establint la relació entre el nombre d’estudiants del centre equivalent a temps complet (2003) i el nombre de 
professors també equivalent a temps complet (121,8). L’anàlisi d’aquesta ràtio a nivell de la UdG situa la FEP 
(16,45) significativament per sobre de la mitjana de la UdG (10,98) i en la segona posició darrera de la Facultat 
de Dret (16,80). Aquest valor elevat es relaciona amb grups d’estudiants nombrosos i plens i té molt a veure 
amb l’atribució a tots els nostres graus (llevat de Psicologia) del grau d’experimentalitat més baix (coeficient A). 

D’altra banda, d’acord amb conveni col·lectiu de PDI Laboral per totes les universitats públiques catalanes, a la 
UdG el professorat (funcionari i laboral) ha de fer atenció a l’alumnat seguint els criteris següents: el professorat 
a temps complet ha de programar setmanalment 6 hores d’atenció a l’alumnat i el professorat a temps parcial, 
per cada hora de docència ha de programar-ne una altra més de tutoria. Aquesta permanència al centre és 
supervisada pels departaments, que alhora es responsabilitzen en començar cada semestre de fer públic i visible 
l’horari de tutories de cada professor. A més, és habitual a la UdG reservar un temps específic a les tutories 
d’estudiants de postgrau, donada la major complexitat i necessitat d’atenció formativa que les tutories 
adquireixen en aquesta etapa. També cal assenyalar el paper que la implantació de les tecnologies de la 
informació i la comunicació han tingut en l’augment de les oportunitats per a l’atenció de l’estudiant en el seu 
procés d’aprenentatge: fòrum plataforma moodle, comunicació a través de l’skipe o el correu electrònic, etc.    

 
 
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat. 

Suport institucional per al desenvolupament de les funcions i la millora de la qualitat de l’activitat 
docent  

Tal com es pot constatar a pàgina web de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) de la UdG 
(http://www.udg.edu/ice/Not%C3%ADciesiagenda/tabid/6065/language/ca-ES/Default.aspx), en la seva secció 
de Docència Universitària, aquest Institut ofereix suport i oportunitats per a millorar l’activitat docent del 
personal acadèmic en la mesura que es proposa els següents objectius formatius per al personal acadèmic de la 
institució: 

• Col·laborar amb els centres i els òrgans competents de la Universitat per al progrés en la millora docent 
• Promoure espais de reflexió i debat sobre la millora i la innovació en docència 
• Facilitar l'aproximació i el coneixement de metodologies innovadores en docència 

http://www.udg.edu/ice/Not%C3%ADciesiagenda/tabid/6065/language/ca-ES/Default.aspx
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• Desenvolupar i difondre materials de suport a la docència 

Per a la consecució dels esmentats objectius, aquest institut organitza un conjunt d’activitats de diferent 
tipologia: cursos i seminaris, xarxes d’intercanvi i les xarxes d’innovació docent (XID), assessorament i suport a 
projectes, jornades i congressos, postgraus, etc. 

Aquestes activitats formatives poden ser d’oferta general i obertes a tot el personal acadèmic o bé poden 
respondre a una demanda concreta d’un centre, departament o grup de professors (existeix un formulari online 
en la mateixa web per a fer la demanda formativa en el moment que faci falta).  Tot i que majoritàriament 
aquestes activitats són presencials, l’ICE promou la realització de cursos semipresencials i en línia referits a l’ús 
d’eines informàtiques i l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la docència. Cada 
setmana es recorda (via correu electrònic Newsletter ICE) a tot el personal acadèmic l’oferta formativa en actiu i 
també la programada per a les properes setmanes i mesos.  Durant el curs 2013-2014 la participació de 
professorat de la FEP en els diferents tipus d’activitats de formació de l’ICE disminueix respecte el curs 2012-
2013 (de 204 inscrits es passa a 161); amb tot, cal tenir en compte que aquest descens és la tònica general en els 
tots centres de la UdG i, a més, que la FEP es manté com a segon centre de la UdG en nombre de participants 
després de la Facultat de Ciències (apartat 1.3. de la Memòria de l’ICE 2013-2014, evidència 
3.4.19_ICE_Memòria_2013-14). Des de l’ICE es passen enquestes de satisfacció de les activitats realitzades a les 
persones inscrites, i per al curs 2013-2014 el nivell de satisfacció és molt alt (en una puntuació d ‘1 a 4, es valora 
l’organització general de l’activitat amb una puntuació mitjana de 3,66). En les respostes obtingudes sobresurt de 
manera especialment positiva la bona valoració en la documentació lliurada (3,89), l’interès que l’activitat genera  
de cares a participar en altres activitats formatives (3,81), i la repercussió positiva de l’activitat en la millora de la 
docència (3,72) i en la participació de projectes d’innovació docent (3,78) (apartat 1.5. de la Memòria de l’ICE 
2013-2014, evidència 3.4.19_ICE_Memòria_2013-14). 

Destaquen també les Xarxes d’Innovació Docent (XID) que, coordinades per l’ICE estan integrades per personal 
acadèmic de la UdG interessat a emprendre un procés de formació basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica. 
Alguns exemples són: XID Aprenentatge Basat en Problemes, XID Aprenentatge Cooperatiu, XID Aprenentatge 
Reflexiu, XID Aprenentatge Servei, XID Avaluació, etc. Tres d’aquestes xarxes són coordinades per professorat de 
la FEP i 19 els professors de la FEP que hi participen. 

http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99Innovaci%C3%B3Docent/tabid/17345/language/ca-
ES/Default.aspx 

Quant a la formació docent, en els darrers cursos (des de 2009 fins a l’actualitat) la FEP ha exercit en diverses 
ocasions un paper actiu, tot responent a demandes concretes del seu professorat que s’han posat de manifest en 
diferents fòrums (consells d’estudis, reunions de professorat, Junta de Facultat, etc.). La FEP ha canalitzat la 
demanda formativa a través de l’ICE, que ha estat qui s’ha encarregat de la seva gestió. Els cursos que s’han 
portat a terme són: “aprenentatge basat en problemes”, “aprenentatge per projectes”, “treball cooperatiu” i 
“formació per a la docència amb anglès”, del qual se n’han fet ja 3 edicions. La mitjana de participació als cursos 
és de 15 professors. 

D’altra banda, la UdG també disposa d’un Servei Llengües Modernes que ofereix diferents serveis de suport als 
membres de la comunitat universitària: suport lingüístic (revisió i traducció de textos administratius, acadèmics i 
de recerca, per al PAS i PDI, informació sobre recursos lingüístics); formació lingüística (cursos generals i 
específics d’anglès, alemany, català, francès i espanyol per a estrangers, en modalitats presencials, semi 
presencials i virtuals), acreditació de coneixements d’idiomes (exàmens de Cambridge, exàmens CLUC d’anglès, 
exàmens oficials de llengua catalana i exàmens d’espanyol per l’Instituto Cervantes); i promoció de les llengües 
(tàndems lingüístics, activitats culturals) (http://www.udg.edu/slm/Novetats/tabid/7037/language/ca-
ES/Default.aspx). Per al període 2010-2015, el total de professorat i PAS que ha participat en activitats del Servei 
de Llengües Modernes (formació lingüística i exàmens) ha estat de 61, destacant els 23 que s’han realitzat cursos 
d’anglès i francès i especialment els 13 que han participat en cursos específics relacionats amb la docència en 
anglès (evidència 3.4.20_ Dades_SLM_FEP_2010-2015). 

Des del punt de vista del suport institucional al professorat i al personal d’administració i serveis, la UdG disposa 

http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeCooperatiu/tabid/17347/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeReflexiu/tabid/17351/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeReflexiu/tabid/17351/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeServei/tabid/19131/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99Innovaci%C3%B3Docent/tabid/17345/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99Innovaci%C3%B3Docent/tabid/17345/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/slm/Novetats/tabid/7037/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/slm/Novetats/tabid/7037/language/ca-ES/Default.aspx
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del Servei de Recursos Humans que és el responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que 
desenvolupen la seva activitat professional a la universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de 
l’administració i serveis. Formen part de les seves tasques el correcte procés de selecció i accés, la vinculació 
contractual i gestió de la vida laboral de les persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen. 
Se n’ocupen també d’altres qüestions més vinculades a temes de desenvolupament i organitzatius (formació, 
desenvolupament competencial, valoració dels llocs de treball, etc.), les relacions laborals i l’atenció i 
l’assessorament en matèria de personal. 

A través de la intranet de la UdG (“la meva”), s’accedeix (entrant a la pestanya ”personal”) a la informació i 
documentació que el Servei de Recursos Humans té a disposició dels diferents col·lectius (InfoPDI, InfoPAS).  
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 
 

Orientació acadèmica. Pla d’acollida 

A la FEP l’orientació acadèmica als estudiants de 1r de grau s’inicia amb el pla d’acollida que té com a objectiu 
facilitar la incorporació dels nous estudiants a la Universitat en general, a la FEP i a la titulació en particular. En 
les sessions de benvinguda, els responsables del centre i de la titulació introdueixen als nous estudiants en els 
objectius formatius de la titulació, l’estructuració dels estudis, els serveis de la universitat (biblioteca, servei 
d’atenció psicològica, servei de llengües modernes, servei d’esports, d’allotjament, etc.). També es presenta la 
intranet docent de la UdG, ‘La Meva UdG’ (on es pot trobar la informació acadèmica, l’expedient de l’estudiant, 
la connexió amb el Moodle, la metodologia de les avaluacions, les normatives acadèmiques, etc.), i es comenta la 
normativa de permanència. En el cas del Grau de Psicologia es programa una sessió especifica d’acollida als nous 
estudiants del Grau en Psicologia i s’aprofita per a la renovació dels càrrecs de delegats de cada curs i dels 
representants al Consell d’Estudis (evidència 3.5.1_PSI_Acollida); els estudiants de cursos superiors que formen part 
dels dos organismes que els representen a la universitat (ARPP- UdG http://www.arpp.cat/)  i a nivell estatal 
(CEP-PIE http://www.cep-pie.org), expliquen les seves funcions quant a representació dels estudiants de 
Psicologia, convidant als nous estudiants a formar-ne part i acompanyant-los en una visita guiada per conèixer 
les principals instal·lacions de l’edifici. 

A més a més, a la FEP, el coordinador de l’estudi i la secretaria de la coordinació d’estudi són referents en 
orientació acadèmica als estudiants, així com els professors responsables dels mòduls i assignatures que 
s’imparteixen a la titulació que, com tots els professors a temps complet, han de programar setmanalment 6 
hores d’atenció a l’alumnat. 
 

Pla Acció Tutorial. Millora del rendiment. Adaptació evolutiva a les necessitats dels estudiants  

Pel que fa al Pla d’Acció Tutorial (PAT), les titulacions de la FEP disposen de diferents i rellevants accions de 
tutoria i orientació acadèmica, malgrat que algunes no disposen d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT) en el sentit ple 
del terme [AM 5.1.1]. 

En els graus en Mestre en Educació Infantil i Primària, en Educació Social i en Psicologia el PAT forma part de 
l’estructura docent del pla d’estudis. Així, en els graus de mestre d’Educació Infantil i Primària, el PAT forma part 
del Pràcticum i té caràcter transversal. A primer curs, el component central és la reflexió sobre el perfil docent, 
que es tracta a través del contingut mòdul OSAC (“Organització Sistemàtica i Anàlisi de Contextos”) i de les 
tutories en petit grup. Continua a segon curs en el mòdul d’”Organització de l’espai escolar, materials i habilitats 
docents” (OEHD), l’estada a l’escola i la tutoria. A tercer curs, la tutoria es focalitza en el perfil d’actuació com a 
mestre i esdevé l’ajuda sobre el docent reflexiu i innovador, que es treballa específicament amb el professorat 
dels seminaris de TFG relacionats amb la reflexió i la investigació educativa. El Pràcticum de quart curs és 
l’aglutinador i té un fort component de reflexió i recerca en relació amb la intervenció educativa. En el cas del 
mòdul anual d’OSAC de 1r, les activitats del PAT es concreten en sis sessions de petit grup guiades per un tutor 
amb els següents objectius: conèixer el context universitari i els estudis de mestre, compartir experiències i 
vivències de les diferents setmanes d’estada a l’escola, definir el rol de l’estudiant universitari i debatre temes 
educatius d’especial interès (evidència 3.6.2_MEI_MEP_PAT).  

Al Grau en Educació Social el PAT també s’integra dins de les assignatures del Grau, de manera que es constitueix 
com un plantejament formatiu que forma part de l’estructura curricular. Amb aquesta organització s’assegura 
que cada curs l’estudiant té un tutor de referència, si bé els objectius de treball de cada curs són diferents. Així, a 
primer curs i en el mòdul 5, “L’aprenentatge de l’estudiant universitari 1 (6 ECTS)”, s’inclou l’acció tutorial 

http://www.arpp.cat/
http://www.cep-pie.org/
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destinada a donar suport a l’aprenentatge de l’estudiant, detectar possibles dificultats, etc. Per un acord del 
professorat i del Consell d’Estudis aquest mòdul s’organitza en 4 grups petits, amb un tutor cada grup durant tot 
el curs. Les classes de grup petit són de 2h i es fan aproximadament cada 15 dies, hi ha també unes classes de 
gran grup. A més a més, es fan tres tutories individuals obligatòries: una a començament de curs, una al final del 
primer semestre i una altra a final de curs. A segon curs, sense abandonar els objectius de primer, es dóna 
prioritat a que l’estudiant reflexioni sobre diferents aspectes vinculats al seu desenvolupament personal i com 
aquests poden condicionar o incidir en la seva futura professió (mòdul 11 “L’aprenentatge de l’estudiant 
universitari 2, 6 ECTS); el professorat d’aquests dos mòduls de primer i segon tenen algunes publicacions que 
expliquen les finalitats i continguts respectius (evidències 3.5.2_ES_PAT_2009, 3.5.3_ES_PAT_Art1,  3.5.4_ES_PAT_Art2). 
A tercer i a quart curs el focus és ja molt més específic perquè se centra en una acció tutorial relacionada amb 
donar suport a l’experiència de pràctiques de l’estudiant. A quart, a més, s’inclou el suport a la realització del 
TFG. La valoració de les tutories associades al PAT per part dels estudiants és bastant bona; és més alta quan ja fa 
referència al seguiment del pràcticum o al TFG (tot i que entre el curs 2012-13 i el 2013-14 ha patit un cert 
descens) (evidència 3.5.5_ES_PAT_Indicadors_Satisfacció). 

Al Grau en Psicologia es planteja una important contribució docent amb el desplegament del mòdul 
“Competències Acadèmiques i Professionals Integrades” (CAPI), articulat a través de 4 mòduls, repartits entre 
primer (CAPI 1 i CAPI 2), segon (CAPI 3) i tercer (CAPI 4). Els estudiants treballen en grups petits on cada 
professor del grup és el tutor de referència. Aquest pla de tutoria pren especial rellevància en el primer curs, 
dedicat especialment a l’adaptació a entorn universitari i al coneixement de la cultura institucional. Com es pot 
veure a l’evidència 3.5.6_PSI_PAT el mòdul CAPI és hereu del “Pla d’Acció Tutorial” que es va posar en marxa el 
curs 2006 com una iniciativa d’innovació docent dins del Pla Pilot de Psicologia (DHSI), una experiència prèvia a 
l’entrada a l’EEES i la implementació del Grau en Psicologia a la Universitat de Girona. El PAT tenia, i el CAPI té, la 
promoció de les competències dels estudiants com a eix vertebrador. El CAPI parteix de la idea que certes 
competències requereixen (més enllà del treball que es fa en els diferents mòduls del grau), per la 
transcendència que tenen en l’àmbit acadèmic i professional, un espai propi més ampli. Es presenten algunes 
evidències de publicacions derivades d’aquesta experiència: el manual publicat sobre CAPI (evidència 
3.5.7_PSI_Publi1), una contribució a la 1a Jornada de Bones Pràctiques (Girona 15 i 16 de juny de 2010) 
organitzada per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la UdG (evidència 3.5.8_PSI_Publi2). Tal com 
consta en l’informe de seguiment del curs 2012-13 s’ha millorat l’estructura del mòdul CAPI 1, 2 i 3. En relació al 
CAPI 1 i 3 la resposta dels estudiants és satisfactòria. La resposta de satisfacció en relació al CAPI 2 i 4 no ha estat 
tan positiva, fet que ha generat que des de l’anterior coordinació i en l’actual es treballi amb els docents 
d’aquests mòduls [AM 5.1.2]. El Grau també té redactat un projecte de mentoria entre iguals, el pla SiC (Suport i 
Cohesió), que es va posar a prova per valorar-ne la seva viabilitat però que encara no s’ha implantat de forma 
definitiva; es té previst activar-lo a nivell pilot el curs 2015-16 (evidència 3.5.9_PSI_SIC_Mentoria) [AM 5.1.3]. Altres 
accions de tutoria es circumscriuen en els mòduls de Pràcticum 2 i TFG; al Pràcticum 2 cada tutor fa un 
seguiment dels seus estudiants (entre 3-5) a través del sistema de tutories, que poden ser individuals o grupals 
(evidència 3.6.2_PSI_PR2_1), i cada tutor de P2 és també tutor del TFG, que té caràcter anual, dels mateixos 
estudiants (evidència 3.6.2_PSI_TFG_1). 
 
Als graus en Pedagogia i Treball Social, les accions de tutoria se circumscriuen en els processos sistematitzats de 
tutoria vinculats a les assignatures de Pràcticum i TFG, els quals estan precedits de sessions informatives 
específiques sobre el procés formatiu relacionat amb el Pràcticum i el TFG. Al Grau de Pedagogia destaquen les 
reunions que, dues vegades cada semestre, realitzen el coordinador i tots els estudiants de cada curs, s’hi 
discuteix sobre la docència i es pretén acompanyar els estudiants en el seu procés d’ensenyament i 
aprenentatge, així com definir, si fa falta, propostes de millora. Al Grau en Treball Social, l’orientació i 
l’acompanyament als estudiant té el suport d’un dossier de curs que inclou: informacions generals de la FEP, 
calendari acadèmic i d’exàmens, professorat, pla d’estudis, horaris, currículum lector, normes de presentació de 
treballs escrits, informació de la Biblioteca de la UdG, criteris de citació bibliogràfica, drets i deures dels 
estudiants, quadre resum dels espais de participació, etc. (evidències 3.5.10_TS_Dossier_1rCurs, 
3.5.11_TS_Dossier_Altres). 
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A l’inici de cada curs acadèmic, la persona responsable de la coordinació del MTRLRH lliura al estudiants de 
primer any una guia del curs i fa una sessió de presentació d’aquesta guia. En la guia, els estudiants hi troben 
informació d’interès de la Facultat incloent els recursos que tenen disponibles, les dades de contacte dels 
professors i els correus dels estudiants dels dos cursos, els horaris, la data de lliurament de les activitats 
d’avaluació de les diferents assignatures, els descriptors de les diferents assignatures i els seus professors, 
informació sobre el calendari acadèmic, enllaços a les diferents normatives de la UdG, criteris generals sobre 
l’avaluació i qualificació dels estudiants i una explicació sobre el model docent del màster. La guia de curs és un 
instrument d’acció tutorial que els alumnes valoren com a molt útil des de la implantació del màster (evidència 
3.5.12_MT_Guia). 
 

 
Orientació professional i inserció sociolaboral 
 
Quant a activitats d’orientació professional, la FEP organitza, des del curs 2009-2010 i entre els mesos d’abril i 
maig, una sessió informativa de màsters oficials adreçada als estudiants de 4t curs de la facultat. Es tracta d’una 
sessió en què els diferents coordinadors de màster exposen breument la finalitat formativa principal del màster, 
les característiques curriculars i organitzatives, el professorat, etc. S’informa dels màsters relacionats 
directament amb la facultat (centre, departaments vinculats i instituts), inclosos els interuniversitaris, i també 
d’aquells que es valora que poden estar propers als interessos dels estudiants (per exemple, del Màster en 
Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües de la Facultat de Lletres de la UdG). 

Els graus en Mestre en Educació Infantil i Primària organitzen conjuntament cada curs acadèmic una sessió 
informativa d’orientació professional en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament en la mesura que 
aquest ens de l’administració pública és potencialment un dels principals ocupadors dels futurs mestres. Aquesta 
sessió es dirigeix als estudiants de 4t, tant d’infantil com de primària, que estan a punt d’obtenir el títol. La sessió 
es fa quan ja han lliurat el TFG i només els falta defensar-lo. Hi participen tècnics dels Serveis Territorials a Girona 
del Departament d’Ensenyament i els temes que es tracten són: ingrés a accés a cossos docents a Catalunya i 
fora de Catalunya, borsa treball de personal docent a Catalunya, bases que regulen les llistes d’interins i 
substituts a Catalunya, etc. Per al curs 2013-2014, aquesta sessió va ser programada el 10 de juny, en una sessió 
de matí i una tarda amb una afluència molt important d’estudiants. 

En el Grau en Educació Social els estudiants reben cada curs formació que els pot ser d’utilitat de cares a la seva 
orientació professional futura. L’assignatura “L’educador social i la seva acció” (1r curs, 12 ECTS) els introdueix en 
la diversitat d’àmbits d’intervenció de l’educació social. Dins de l’assignatura “L’aprenentatge de l’estudiant 
universitari 2” (2n curs, 6 ECTS), que inclou el PAT, els estudiants reflexionen sobre la construcció de la seva 
identitat professional. El pràcticum 1 (3r curs, 12 ECTS) i el pràcticum 2 (4t curs, 30 ECTS), a través de l’estada en 
centres i serveis, els estudiants tenen l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement directe de dos àmbits 
professionals. La majoria de les assignatures optatives del grau (3r i 4t curs) s’enfoquen cap a l’aprofundiment en 
la intervenció socioeducativa en àmbits específics. 

En el cas del Grau en Pedagogia, el mateix pla d'estudis està estructurat de manera que l'estudiant conegui els 
diferents àmbits professionals del pedagog; aquesta aproximació al món professional s’inicia el 1r semestre de 
primer amb l’assignatura “L'exercici professional' (6 ECTS) i s'amplia i aprofundeix a 4 àmbits més específics a 
través de 4 assignatures del 2n semestre de 1r: “Pedagogia Social”, “Pedagogia Laboral i Orientació”, “Pedagogia 
Escolar” i “Pedagogia Cultural i Comunicació”. Totes aquestes assignatures les imparteixen professionals que 
estan en contacte directe amb l'àmbit professional en concret (professors associats).  

En el Grau en Psicologia, el mòdul Pràcticum 1 (3r curs) és una eina útil per a la seva orientació i posterior 
inserció al món laboral: està pensat perquè l’estudiant tingui un primer contacte amb els diversos contextos 
professionals en els que es podrà incorporar un cop assolit el Grau; es desenvolupa a partir de la realització de 
conferències i tallers impartits preferiblement per professionals de la psicologia en exercici, i ha de servir a 
l’estudiant com a guia per tal de poder escollir el tipus i àmbit on exercirà les seves pràctiques externes 
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(Pràcticum 2) (evidències 3.5.13_PSI_PR1_Guia i 3.5.14_PSI_PR1_Guia_Tallers). 

En el Grau en Treball Social s’organitza anualment una xerrada informativa amb el Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya (TSCATC) en què s’informa els estudiants del context laboral actual i les seves tendències, i es 
proposen també estratègies a l’estudiant per a afavorir la inserció al món laboral en aquest àmbit.  

En general, a la FEP, i pel que fa als estudiants de grau, s’ha constatat un baix nivell de llengua anglesa o d’una de 
les altres terceres llengües (francès, italià, i alemany), aspecte que pot millorar-se si s’assumeix com una acció 
d’orientació professional, la qual alhora pot formar part d’un conjunt sistematitzat d’accions relacionades amb 
l’orientació professional a nivell de la FEP [AM 5.1.4] [AM 5.1.5]. 

Pel que fa al MTRLRH, des de la seva primera edició es desplega un Pla d’activitats per a l’impuls a la inserció i la 
millora de l’ocupabilitat dels estudiants. Tal com es pot observar en l’evidència 3.5.15_MT_PAIMOE, la tipologia de 
les activitats són: a) contactes amb empreses i entitats de l’entorn gironí que s’han materialitzat en la realització 
de pràctiques extra-curriculars a les empreses, b) xerrades de professionals experts dins de les hores lectives del 
màster, c) jornades de treball amb l’objectiu d’establir ponts entre el món professional i el món acadèmic en 
l’àmbit del treball, les relacions laborals i recursos humans, i d) tutories amb els estudiants des de la coordinació 
per orientar-los en el seu futur professional, la qual cosa inclou també tutories individuals d’orientació sobre les 
pràctiques curriculars i el TFM i tutories grupals sobre el funcionament d’aquestes dues assignatures.  A més a 
més, és destacable el fet que els estudiants, entre les activitats d'aprenentatge de l'assignatura d'”Orientació i 
Assessorament Laboral” (obligatòria de 9 crèdits) participen en un procés d'Orientació Professional 
Individualitzat que reben d'un estudiant del mateix curs, i que és tutoritzat i avaluat pel professorat de 
l'assignatura. També s’inclouen en aquesta mateixa assignatura visites a diferents centres i serveis d'orientació 
professional i inserció laboral (evidència 3.5.16_MT_POPI). D’altra banda, el Màster té constituït un Consell 
Assessor en el qual hi ha representació de diferents empreses, i també de professorat del màster, és un 
instrument per acostar el màster al món laboral ja que serveix per captar les necessitats de formació que els 
futurs ocupadors poden tenir i, per tant, és un mecanisme de qualitat (està descrit a la memòria de verificació).  

Des del punt de vista de la institució, el punt de referència per a la informació, assessorament i orientació per a 
estudiants i futurs estudiants de la UdG és el Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiats (CIAE). El CIAE 
es troba en un edifici situat al Campus de Montilivi i, entre d’altres serveis i funcions, ofereix informació sobre: 
accés a la universitat i els estudis de la UdG, allotjament, beques i ajuts, cooperació i voluntariat, borsa de treball 
i suport a persones amb discapacitat (http://www.udg.edu/estudia/CIAEInformacio/tabid/8542/language/ca-
ES/Default.aspx). 

D’aquests serveis en destaquem dos: el Pla Institucional per facilitar la Inserció Laboral dins de Borsa de Treball 
per a estudiants i titulats de la UdG (http://www.udg.edu/borsa/Novetats/tabid/8716/language/ca-
ES/Default.aspx) i el Servei de Suport a les Persones amb Discapacitat 
(http://www.udg.edu/tabid/11211/Default.aspx). 

La Borsa de Treball desplega, per a estudiants de la UdG i titulats universitaris, accions d’intermediació per a 
l'accés al mercat laboral, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, orientació i suport en el 
procés de recerca de feina. En concret, el Pla pretén assessorar en el procés de recerca de feina i desplegar 
accions d’orientació professional. Les activitats que es duen a terme són sessions formatives en grups de 14 
persones utilitzant una metodologia eminentment pràctica sobre on buscar feina, CV i carta de presentació, tests 
psicotècnics, entrevista de selecció, relacions laborals, etc.; sessions de tutoria individualitzada per tal de definir 
l'itinerari d'inserció i donar suport en els diferents moments del procés de recerca activa de feina i tallers grupals 
d'itineraris d'inserció. En la pàgina web de la Borsa de Treball es pot consultar l'evolució de la gestió dels seus 
diferents serveis (des de 1998 fins a l’actualitat): Ofertes de Treball, Convenis de Cooperació Educativa, Inscripció 
de candidats i Orientació per a l'Ocupació. Una evolució en general en alça en els diferents serveis, menys en el 
cas de la gestió d’ofertes de treball que a partir de 2007-08 disminueix com a conseqüència lògica de la crisi 
econòmica. www.udg.edu/borsa 

http://www.udg.edu/estudia/CIAEInformacio/tabid/8542/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/estudia/CIAEInformacio/tabid/8542/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/borsa/Novetats/tabid/8716/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/borsa/Novetats/tabid/8716/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/11211/Default.aspx
http://www.udg.edu/borsa/
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El Servei de Suport a Persones amb Discapacitat defineix les seves funcions en l’àmbit de l’orientació i l’oferiment 
de recursos a les persones amb discapacitat de la comunitat universitària. Es proposa, entre d’altres objectius: 
assessorar i orientar a estudiants, professorat i personal d’administració i serveis de la UdG sobre les qüestions 
relacionades amb la participació als estudis, serveis i espais de les persones amb discapacitat a la UdG; orientar 
en les possibles adaptacions curriculars i/o d’accessibilitat per permetre la inclusió de les persones amb 
discapacitat a la UdG, coordinant-se amb diferents serveis de la UdG; i establir una coordinació amb els centres 
d’educació secundària i entitats relacionades amb la discapacitat per oferir una millor transició. La seva activitat 
ha anat consolidant-se any rere any, tant des del punt de vista del nombre d’estudiants atesos com de la vitalitat 
en el treball conjunt entre els coordinadors dels estudis i la professional responsable del servei: en el curs 2011-
12, són atesos 23 estudiants de la FEP, durant el curs 2012-13 el servei atén a 24 estudiants de la FEP,  i el curs 
2013-14 en són 27 els estudiants de la FEP atesos. www.udg.edu/discapacitats 

Altres aspectes d'interès per als estudiants: 
• Allotjament: http://www.udg.edu/tabid/19525/Default.aspx.  
• Beques i ajuts: http://www.udg.edu/tabid/2668/language/ca-ES/Default.aspx.  
• Cooperació i voluntariat: http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/tabid/1138/language/ca-

ES/Default.aspx.  
• Universitat i empresa: 

https://www.udg.edu/Default.aspx?TabId=19288&unit=GT2023&cate=1719 
 
 
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques 
de la titulació. 
  
Infraestructures docents que motiven i faciliten l’aprenentatge (quantitat, qualitat, actualització) 
 
La Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) està situada al Campus de Barri Vell, al qual s’hi pot accedir per transport 
públic (hi arriba una línia d’autobús interurbà) i també amb la possibilitat de fer ús de la plataforma fes e-dit de 
consum col·laboratiu del cotxe privat. Per aquell que no opta pel transport públic, hi ha 178 places d’aparcament 
per a vehicles privats.  

La FEP és un centre inaugurat el curs 2010-11, fet que li atorga un caràcter actual tant des del punt de vista de 
l’edifici i de les instal·lacions com de bona part dels recursos materials. Amb tot, cal assenyalar que en els darrers 
2 anys i per tal d’ajustar-se millor a les seves necessitats, la FEP ha anat desplegant un projecte integral d’inversió 
amb els següents objectius: 

• Incrementar i millorar les aules mitjanes. Inversió en TICs permanents i de darrera generació. 
• Augmentar els espais de serveis i de trobada: menjador, sales de trobada, espais per reprografia, 

magatzems, etc. 
• Millorar les instal·lacions i la seguretat dels laboratoris i les aules informàtiques. 
• Millorar els espais destinats als becaris i col·laboradors dels departaments i instituts de recerca ubicats a 

l’edifici. 

La darrera actuació s’ha portat a terme durant el curs 2013-2014 i ha estat la realització d’unes reformes a 
l’edifici amb l’objectiu de transformar determinats espais en més acollidors i confortables per a tothom: a)un 
espai als distribuïdors de cada planta definit amb pintures acríliques a la paret, mobiliari còmode i dotat 
d’electrificació per afavorir l’intercanvi intel·lectual i el treball en grup dels estudiants, b)una sala per a PDI i PAS 
a la planta baixa com a espai de trobada i descans compartit, i c)una terrassa a la primera planta amb gespa 
artificial i bancs. 

Pel que fa a aules, la FEP disposa de 6 aules de 90-113 places per al gran grup, de 7 aules de 50-68 places per al 
grup mitjà, i 18 aules de 30-46 places per al grup petit. Igualment, existeix l’opció que l’aula tingui cadires de pala 

http://www.udg.edu/discapacitats
http://www.udg.edu/tabid/19525/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/2668/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/tabid/1138/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/tabid/1138/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/Default.aspx?TabId=19288&unit=GT2023&cate=1719
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o que sigui amb taules. És destacable que totes elles estan equipades amb ordinador i projector, i que moltes 
d’elles també ho estan amb pantalla digital i monitors addicionals per a les darreres files a les aules més grans. 
Donat el nombre elevat d’estudiants que té la Facultat (2161 el curs 2013-2014, i 2315 el curs 2014-2015), 
l’ocupació de les aules és alta tant al matí com a la tarda. No obstant això, el centre té aules suficients i 
adequades per a les diferents titulacions i, en aquest sentit, hem de tenir en compte que per tal d’optimitzar els 
espais el curs 2013-2014 s’inicia l’establiment de l’horari de tarda (fins aquell moment menys ocupada) per als 
estudiants de primer curs dels graus en Educació Social i en Mestre en Educació Infantil, i el curs 2014-2015 per 
als de primer curs de Treball social i 2n en Mestre en Educació Infantil. 

Igualment, per a ús dels estudiants i professorat, la FEP disposa de: 

• 4 aules d’informàtica, 3 amb 25 ordinadors i 1 amb 10 ordinadors. Una d’elles sempre està disponible per 
al treball autònom dels estudiants, les altres 3 són reservables per fer-hi classe i, de fet, són incorporades a 
la docència en força assignatures quan cal un recurs TIC per al conjunt dels estudiants. Hi ha també un 
armari mòbil amb 24 portàtils sempre preparat per si en algun moment es genera una demanda superior.  

• 2 sales d’estudis, un d’elles d’unes 70 places a la tercera planta i l’altra d’aproximadament 60 a la planta 
baixa i especialment adequada per a les persones amb mobilitat reduïda, ambdues tenen endolls suficients 
per la connexió dels ordinadors personals. 

• 1 sala d’actes amb capacitat de 120 persones (amb un altell per a 20 més) per conferències i altres actes on 
s’hi solen fer les conferències obertes a més d’una titulació de la FEP, actes d’inauguració de jornades o 
seminaris, etc. 

• 2 aules laboratori de ciències adequadament equipades i amb una persona (personal d‘administració 
laboral) que s’encarrega de l’adequació de l’espai i de preparació dels materials.  

• 1 aula laboratori d’educació artística equipada amb aigüeres i amb un petit magatzem. 
• 1 laboratori de tecnologia educativa (LTE) on els estudiants de la facultat poden realitzar els seus treballs 

audiovisuals o de TAC amb el suport d’un tècnic especialitzat i del material del Servei d’Audiovisuals de la 
Facultat. L’LTE està equipat amb: 4 ordinadors multimèdia per a l’edició de vídeo digital, 1 escàner, 1 
tauleta digitalitzadora, 1 càmera de documents. El Servei d’Audiovisuals està equipat amb 8 kits de 
videocàmeres per als estudiants i 4 kits gravadores d’audio digital. 

• 2 laboratoris docents/recerca de Psicologia: 1)el laboratori de desenvolupament humà, i 2) l’anomenat 
laboratori de psicologia, equipat amb neuroscan, eye-traker, cabina Faraday, polígrafs, etc., i encara poc 
utilitzat per part del professorat [AM 5.2.1]. 

• És igualment rellevant la proximitat a la Facultat d’un entorn natural i patrimonial ric que possibilita la 
realització d’activitats tals com visites culturals, sortides de camp, activitats a l’aire lliure, etc. 

A la FEP, l’organització dels espais està centralitzada, i tant les peticions dels espais com l’ocupació diària està 
gestionada mitjançant un aplicatiu informàtic. L’estudiant pot consultar cada dia a la pàgina web de la FEP l’aula 
on es realitzen les seves assignatures (“les classes avui”). 
http://www.udg.edu/fep/Noticies/tabid/1383/language/ca-ES/Default.aspx 

La FEP té també un servei de copisteria obert de 9h a 19h. 

La UdG disposa per cada assignatura d’una plataforma moodle on el professorat planifica, fa el seguiment, 
aporta material docent (documents diversos, vídeos, enllaços, web, etc.) i avalua. Igualment és una eina 
comunicativa i interactiva on el professor i l’estudiant poden establir relació mitjançant notícies, fòrum, etc. 
Quant a l’ús del campus virtual el curs 2013-2014, la mitjana d’accessos per estudiant en cada una de les 
titulacions (en el conjunt de les assignatures programades) s’ha mantingut en un valor molt semblant al curs 
2012-2013 però amb un lleuger i poc significatiu descens general. En el cas del  MTRLRH, la mitjana disminueix 
de forma moderada (de 54,3 el curs 2012-2013 a 35,9 el curs 2014-2015) malgrat que si s’observa l’evolució des 
del curs 2010-2011 el valor del curs 2013-2014 se situa en el que seria habitual; i si, a  més, es llegeix el detall de 
la mitjana d’accessos al campus virtual, s’observa que hi ha una variabilitat àmplia entre les 18 assignatures, fet 
que indica que alguns professors certament empren el campus virtual com a eina habitual de comunicació i 
d’altres no tant: en una assignatura la mitjana d’accessos és de 77,3, en 5 assignatures la mitjana es troba per 
damunt de 45, també en 5 assignatures la mitjana es troba per sota de 20 (evidència 3.5.17_FEP_Accessos_CVirtual). 

http://www.udg.edu/fep/Noticies/tabid/1383/language/ca-ES/Default.aspx
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Serveis bibliotecaris i aprenentatge autònom  

Com es constata a l’evidència 3.5.18_UdG_Bibloteca_2013-14, d’acord amb les dades del curs 2013-2014 la UdG 
disposa d’un nombre important de m2 (10.141) per a espais i equipament de biblioteca, amb capacitat per 1.803 
places i 374 ordinadors disponibles. La Biblioteca de la UdG es va acreditar per ANECA l’any 2006 i per AQU 
Catalunya el curs 1999-2000. En el rànquing Universia 2008 ocupa el 5è lloc d’un total de 27 biblioteques 
avaluades. Els seus fons estan distribuïts en 3 biblioteques (una per campus: Montilivi, Barri  Vell i centre). En el 
conjunt de les biblioteques, els recursos electrònics i la producció digital hi són cada vegada quantitativament 
més presents. La informació general  sobre la biblioteca es troba a: 
http://www.udg.edu/biblioteca/Informacióestratègica/tabid/12427/language/ca-ES/Default.aspx. 

Quant a la Biblioteca del Barri Vell (campus on se situa la FEP), l’espai disponible és de 2.846,35 m2, amb 542 
punts de lectura i altres espais per a treball en grup i aules polivalents. El seu parc informàtic s’apropa als 150 
equips, de sobretaula o portàtils en préstec. L’activitat és alta i se situa en una mitjana diària de 843 visites, 239 
préstecs, 2.0057.223 consultes al catàleg, 313.323 descàrregues d’articles de revistes electròniques, etc. 
Concentra prop del 60% del fons bibliogràfic de la UdG així com també la major part de consultes, préstecs dins 
la UdG o per a usuaris d’altres institucions. La seva col·lecció inclou la bibliografia recomanada a totes les 
assignatures de grau, que és revisada anualment, a més de bibliografia especialitzada i els fons especials 
producte de donatius i llegats de personalitats intel·lectuals i acadèmiques rellevants (Josep Ferrater Mora, 
Prudenci i Aurora Bertrana, Jaume Vicens Vives, Pierre Vilar, Raimon Panikkar, etc.). Cal destacar especialment 
aquí, el Fons Salomó Marquès-Magisteri Exiliat de Catalunya i el Fons per a la Història de l’Educació, col·lecció 
construïda al voltant del fons antic de l’Escola Normal de Mestres i complementada amb els donatius de 
diferents mestres, pedagogs i estudiosos (Josep Pallach, Jordi Verrié, Maria Antònia Canals, Joaquim Franch, 
etc.). Aquests fons, a més de conformar un patrimoni d’un gran valor, es constitueixen en una font per a la 
docència i la recerca d’estudiants i acadèmics de la FEP. Els fons disponibles es complementen i amplien amb 
l’accés al préstec consorciat en l’àmbit de les universitats catalanes i amb el Servei d’Obtenció de Documents. La 
minoració en l’adquisició de fons impresos en els darrers anys, atribuïble a la crisi, s’ha compensat abastament 
amb l’increment en la disponibilitat de recursos digitals: bases de dades, llibres electròniques i revistes 
electròniques, accessibles des de dins i des de fora del Campus (evidència 3.5.19_BV_Biblioteca). 

En l’evidència 3.5.19_BV_Biblioteca queda palès que la Biblioteca Barri Vell usada com a Centre de Recursos per a 
la l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) registra una activitat considerable: cessió d’aules per a docència (1005 
hores), cessió d’aules amb suport tècnic o documentació (104 hores) i formació a càrrec del personal de la 
Biblioteca. Quant a formació de la Biblioteca Barri Vell a la FEP, el 2014 s’han programat 19 sessions amb 397 
assistents en formació bàsica (estudiants de 1r any) i 17 sessions amb 313 assistents en formació dins 
d’assignatures de grau i per a TFG.   

http://www.udg.edu/biblioteca/Serveis/Espaisperlestudiladocenciailarecerca/tabid/11997/language/ca-
ES/Default.aspx#espais_impartir_docencia 
 

Quant a l’opinió del professorat sobre el servei de la Biblioteca, dades del 2015 
(3.5.20_IndSatis_BiblioCRAI_Professorat), mostren una valoració globalment molt positiva (en una escala de 0 a 5, el 
60% respon amb la màxima puntuació i el 34% puntuen  4). Un 79% del professorat consultat considera 
(puntuant entre 4 i 5) que la biblioteca cobreix les seves necessitats bibliogràfiques pel que fa al 
desenvolupament de la seva recerca i docència; els recursos i serveis de la Biblioteca pels quals es demana 
valoració obtenen qualificacions molt altes: la majoria (89%) valora les instal·lacions com a adequades o molt 
adequades, al voltant d’un 75% com a eficient o molt eficient el servei d’adquisició de llibres, el servei de préstec 
interbibliotecari, la Biblioteca Digital i el catàleg, al voltant del 60% com a útil el gestor bibliogràfic i en un 56% el 
repositori Digital (Dugi). Cal destacar l’excepcionalment alta satisfacció amb la qualitat de l’atenció rebuda, 
essent un 80% els que responen que  se senten molt ben atesos. 

Els estudiants de la UdG, amb dades de 2014 (3.5.21_IndSatis_BiblioCRAI_Estudiants) mostren globalment un grau 

http://www.udg.edu/biblioteca/Informaci%C3%B3estrat%C3%A8gica/tabid/12427/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/biblioteca/Serveis/Espaisperlestudiladocenciailarecerca/tabid/11997/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/biblioteca/Serveis/Espaisperlestudiladocenciailarecerca/tabid/11997/language/ca-ES/Default.aspx
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satisfacció elevat a la Biblioteca ja que, en respondre a la pregunta “quina qualificació global donaries a la 
Biblioteca?”, la qualificació mitjana és de 7,7 en una escala de 1 a 10. La freqüència amb què van a la Biblioteca 
es concentra en “dos o tres cops per setmana” (45%) i “alguna vegada al mes” (33%). És destacable que la 
majoria d’estudiants quan visiten la biblioteca solen treballar a (per ordre en el percentatge de respostes): punts 
individuals, sala de lectura, aules de treball en grup, zona d’ordinadors i aula d’ordinadors. Dels serveis que 
utilitzen es distingeix “treure llibres en préstec” (75%), “buscar al Catàleg” (66%), “buscar llibres recomanats pels 
professors” (65%), “mirar els horaris d’obertura al web” (52%), utilitzar el servei de fotocòpies” (45%) i ”buscar 
articles de revista (31%). El grau de satisfacció és també alt en relació amb l’ajuda i l’assessorament dels 
bibliotecaris-documentalistes, essent els qualificacions més repetides el 8, el 9, el 10 i el 7, que aglutinen el 
76,3% de les respostes. Quant a l’ús dels recursos electrònics i la Biblioteca Digital, són emprats sobretot el 
Cercador+ i la base de dades i, en canvi, es fa servir poc tant la versió per a mòbil i tauleta de la web de la 
Biblioteca com la UdGBiblioteca al Facebook i al Twiter (17%). 

La biblioteca té definit un pla estratègic 2013-16.  
http://www.udg.edu/Portals/138/documents/info_estrategica/PlaEstrat%C3%A8gic_2013_2016.pdf 
 
En el primer seguiment, s’ha comprovat l’assoliment total o parcial dels 54 objectius proposats per a l’any 2013.  
https://www.udg.edu/Portals/138/documents/info_estrategica/Pla%20estratègic_assoliment%2013.pdf 
  

http://www.udg.edu/Portals/138/documents/info_estrategica/PlaEstrat%C3%A8gic_2013_2016.pdf
https://www.udg.edu/Portals/138/documents/info_estrategica/Pla%20estrat%C3%A8gic_assoliment%2013.pdf
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Les titulacions de la FEP incorporen un ventall ampli de diferents activitats de formació, tant a nivell estrictament 
d’aprenentatge com en relació a la seva avaluació, tal com requereixen el desenvolupament de l’ensenyament 
centrat en l’alumne i basat en l’avaluació continuada que és propi dels graus i els màsters actuals. Aquestes 
activitats ja es van anar implementant a les assignatures de la FEP durant els últims cursos de les llicenciatures, 
en què es van introduint activitats més participatives que les tradicionals classes magistrals, així com diversificar 
els mètodes d’avaluació per tal d’afavorir l’avaluació continuada i reduir la dependència dels exàmens de final de 
curs o dels informes de pràctiques. 

Amb la implementació dels plans d’estudis de les titulacions de grau, s’ha anat consolidant aquest model 
educatiu als nous estudis de la FEP i a totes les assignatures es va incloure de forma estable una diversitat 
d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació, adequades a les competències que es pretenen assolir en cada cas, que 
intenten millorar l’autoaprenentatge per part de l’alumne, l’adquisició de competències generals, i l’assoliment 
d’un rendiment acadèmic òptim en relació a les característiques de cada titulació i del seu alumnat. 

Un dels trets singulars dels diferents graus de la FEP és el Pràcticum i el seu alt valor formatiu, en ell l’estudiant 
hi posa en joc bona part de les competències professionals; per això s’hi ha dedicat molt esforç tant en el seu 
disseny com el seu desplegament i en la seva avaluació. Amb tot, però, s’han detectat algunes necessitats 
relacionades, per un costat, amb el nombre de places de pràcticum disponibles en determinats àmbits i per 
l’altre, amb el procés de relació/col·laboració entre la Facultat i els centres o serveis de pràcticum [AM 6.0.1]. 

Un altre element que cal tenir en compte al llarg d’aquests cursos és la voluntat de la FEP d’impulsar la docència 
d’assignatures en anglès; ara bé, en general és poc el professorat que està disposat a fer docència en anglès i així 
el nombre d’assignatures impartides en aquesta llengua acaba esdevenint insuficient, tant per als estudiants de 
la FEP com també, i especialment, per assegurar una oferta bàsica als estudiants del Programa Erasmus [AM 
6.0.2]. 

L’anàlisi d’aquest estàndard 6 es farà per a cadascuna de les titulacions per separat. Com es veurà en cada cas, 
en el moment d’escollir les assignatures dels diferents graus s’han considerat quatre assignatures, a més del TFG 
i del Pràcticum, que fossin representatives dels diferents cursos, amb un equilibri entre aquelles de caire teòric i 
les que tracten continguts pràctics, i que en conjunt representessin els principals àmbits de cada grau. En els 
subestàndards 6.1. i 6.2. emprarem les competències com a referent i no els resultats d’aprenentatge donat que 
en el moment en què es van elaborar i verificar la memòries les directrius orientaven a l’ús del terme 
competències. 

 
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 
  
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 
 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació.  
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GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ INFANTIL  

El Grau en Mestre/a d’Educació Infantil és un Grau definit en funció d’un perfil professional, unes competències i 
uns continguts regulats per les Directrius de l’Estat (ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, del Ministerio de 
Educación y Ciencia). Com recull el punt de justificació del títol en la memòria del pla d’estudis de la UdG, el Grau 
té com a objectiu formar una professional que “s’encarrega de la formació dels nens i nenes de 0 a 6 anys i 
s’ocupa de las destreses i dels coneixements necessaris en els processos de socialització i adquisició de conceptes 
i habilitats per al creixement i l’aprenentatge”.  

El variat ventall de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a assumir i exercir com a mestre de l’etapa 
0-6 (intervenir de forma autònoma i eficaç, atendre la diversitat, treballar en equip, dissenyar, seleccionar, 
desenvolupar instruments, tècniques i materials didàctics, organitzar l’espai i el temps a l’aula i a l’escola, 
ensenyar valors i actituds involucrant les dimensions afectives als aprenentatges, i analitzar, avaluar, reflexionar i 
millorar la pròpia pràctica), queda representat en els mòduls obligatoris que s’han seleccionat per a la discussió 
d’aquest estàndard 6 (qualitat del programa formatiu). 

Aquests mòduls són: 

• Mòdul 1: Societat, família i escola (SFE, primer curs, 15 ECTS) 
• Mòdul 2: Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (OSA, primer curs, 10 ECTS) 
• Mòdul 3: Aprenentatge de les ciències socials, naturals i matemàtiques (ACM, segon curs, 15 ECTS) 
• Mòdul 4: Diversitat i connexions entre àrees curriculars i entorn (DCA, segon curs, 10 ECTS) 
• Pràcticum 1 i TFG 1 (PR1, tercer curs, 20 ECTS) 
• Treball Final de Grau (TFG, quart curs, 6 ECTS). El TFG està inclòs en el mòdul Pràcticum 2 i TFG 2. 

Com que el Grau no té experimentalitat, tots els mòduls excepte el Pràcticum són teoricopràctics. Els mòduls SFE 
i OSA són de formació bàsica, i són comuns per als dos graus en mestre. El mòdul ACM és específic de MEI, 
didàctic i disciplinar. El mòdul DCA és específic de MEI, bàsic i didàctic. Aquests mòduls representen la proporció 
de crèdits bàsics, didàctics i disciplinaris, i de pràctiques curriculars i tutoria, amb què el pla es desenvolupa 
obligatòriament al llarg dels cursos. D’altra banda tots aquests mòduls, excepte el mòdul DCA, venien definits 
com a obligatoris per les directrius oficials, fet que també representa la proporció de temari regulat per directrius 
respecte del total. Per últim, també s’han triat aquests mòduls perquè mostren la gran varietat de metodologies 
docents i d’avaluació que s’empren al llarg del Grau i perquè estan ben valorats pels estudiants.  

 

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 
La Taula 1 (evidència 3.6.1_MEI) recull un llistat dels resultats d'aprenentatge (competències, en la memòria 
verificada) del Grau en Mestre en Educació Infantil, juntament amb la rellevància d'aquells que es vinculen a 
cadascun dels sis mòduls seleccionats. Aquesta rellevància s’ha estimat per part del professorat en relació amb 
les activitats d’aprenentatge i d’avaluació. A la Taula 2 (evidència 3.6.2_MEI_Taula) es detallen les diferents 
activitats de formació per a aquests mòduls, indicant la seva relació amb les competències vinculades en cada 
cas. 
Les competències del Grau són les obligatòries de les directrius (Ordre ECI/3854/2007) i són molt àmplies i 
complexes, de manera que cal tenir present que es van desenvolupant al llarg de tot el Grau i que l’estudiant les 
podrà acabar de demostrar només en la seva futura pràctica professional. La majoria dels mòduls del Grau, i 
aquests en són una mostra, són grans, anuals i contenen diversos blocs de competència i contingut, i presenten 
una gran varietat i complexitat metodològica de docència i avaluació, que en la pròpia memòria verificada es 
qualifica com a “modeladora”, ja que el Grau prepara un perfil de docent. A més a més, els coneixements 
necessaris per a assolir aquestes competències, encara que el Grau sigui de “ciències socials” es vinculen com a 
mínim a les branques d’arts i humanitats, ciències de la salut (psicologia, atenció primera infància) i ciències 
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experimentals. 

El mòdul 1, Societat, família i escola (SFE), és un mòdul bàsic de 15 ECTS que es desenvolupa en tres blocs de 
contingut que al seu torn es relacionen específicament amb unes o altres competències del mòdul (el curs 2015-
16 seran assignatures de matrícula independent per la modificació aprovada juliol 2014). És un mòdul 
fonamental i obligatori per llei que, tanmateix, es desplega d’una manera força característica a la UdG.  

El bloc “Sociologia de l’educació” té 6 ECTS i les activitats formatives s’adrecen a conèixer i reflexionar sobre 
l’educació en la societat actual, canviant, multicultural, plena de debats a l’entorn del gènere, la immigració, les 
noves estructures familiars, des de les teories i metodologies sociològiques contemporànies i els seus 
antecedents (C9, C12a).  

El bloc “Ideologia, ciència i educació” (3 ECTS) explora les teories i institucions contemporànies de l’educació, i 
els seus precedents, també amb pautes per al debat i la crítica des de perspectives inclusives i ètiques (C9, C12a). 
La tipologia de les activitats de formació en ambdós blocs promou el diàleg i la reflexió a partir de lectures, 
conferències i xerrades externes, debats i visionat de vídeos, en classes de gran grup participatives i, en tallers 
desplegats en petits grups, a les classes que es fan amb el grup mitjà de 40 estudiants (“classes pràctiques”), de 
manera que es treballa també la C13. 

El bloc “TIC a l’escola” (6 ECTS) enfoca les activitats formatives a conèixer la influència de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, i les xarxes socials, en el món de l’educació i en la societat actual, especialment en el 
context de l’escola d’infantil i primària i de la família, a poder utilitzar-les (com a mestre i com a universitari) i a 
preparar-se per a formar-se continuadament en TIC (C7; aquesta competència és alhora transversal i bàsica ja 
que recull la capacitat tecnològica de l’estudiant). En les sessions de gran grup es treballa a partir d’exposicions 
del professorat, visionat d’audiovisuals, i xerrades externes, amb guies per a la lectura crítica i el debat ètic i 
didàctic (C7, C9, C12a, C13). Les sessions de grup mitjà, de 30 estudiants màxim, es realitzen a les aules 
d’informàtica, on exploren i s’exerciten en l’ús de recursos tecnològics tot valorant les seves potencialitats 
didàctiques, amb pautes de treball, i tant individualment com en petit grup (C7, C13). La C13, inclou el 
component o subcompetència “utilitzar diferents llenguatges per a expressar-se i comunicar-se”, de manera que 
es treballa en aquest cas amb el llenguatge audiovisual i informàtic, clarament en l’activitat de creació narrativa 
audiovisual. 

El mòdul 2, Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (OSA), és bàsic i obligatori de 10 ECTS. Aquest mòdul és 
clau en la formació de mestres perquè integra activitats adreçades a la reflexió sobre l’observació sistemàtica de 
contextos educatius, a la iniciació a la recerca educativa, a les estades a l’escola amb les quals es relacionen 
aquestes activitats, i al Pla d’Acció Tutorial (PAT), per tal que amb totes aquestes accions i reflexions l’estudiant 
de mestre d’infantil de primer curs, desenvolupi (si és el cas) una consciència argumentada de les 
característiques i requisits de la seva futura professió, reafirmi la seva vocació, comparteixi les vivències de les 
estades escolars, i alhora s’integri com a universitari en una context nou.  

El PAT es desenvolupa en sis o set sessions de tutoria/seminari, intercalades al llarg de tot el curs, en petit grup 
(12-15), amb un tutor específic, i treballa amb lectures d’opinió, assaig o informatives (C9, C12a) i, debats, 
visionat de vídeos i reflexions escrites (C10a, C13). La resta de sessions de classe són en grup mitjà (unes 40 
estudiants) i desenvolupen de manera activa els continguts a l’entorn de la reflexió crítica individual i dialògica 
sobre la professió docent, basada en cerques d’informació, lectures i debats i, en el disseny i anàlisi 
d’instruments d’observació del context escolar. Aquestes activitats formatives s’organitzen a l’entorn de les tres 
setmanes a l’escola: a)setmana 1 en el primer trimestre escolar: anàlisi reflexiu sobre la professió docent a partir 
de la observació de l’acció docent del mestre observat i les característiques que el defineixen; C4b, C9, C10a, 
C12a i C13); b)setmana 2 en el segon trimestre: observen i analitzen interaccions didàctiques i comportament de 
l’alumnat en el context, mitjançant la utilització d’instruments d’observació (C4b, C9, C10a i C13); c)setmana 3: 
en el tercer trimestre, i amb grups cooperatius, planifiquen, apliquen i revisen una petita recerca basada en 
l’observació durant la tercera setmana d’estada a l’escola (C4,  C9, C10a, C12a i C13). Cal destacar que les 
competències C9, C12a i C13 (especialment, la C13) es treballen també a través de la pròpia activitat d’estada de 
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pràctiques d’observació guiada a l’escola. 

El mòdul 3, Aprenentatge de les ciències socials, naturals i matemàtiques (ASM), és disciplinari/didàctic i 
obligatori de 15 ECTS. Aquest mòdul es desenvolupa en tres blocs de contingut específic com ja indica el seu 
nom, si bé la tipologia d’activitats formatives i d’avaluació es planifiquen globalment (el curs 2015-16 seran 
assignatures de matrícula independent per la modificació aprovada juliol 2014) i tenen a veure amb les 
competències més rellevants i característiques dels mòduls de didàctica específica: conèixer els objectius, 
continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil (C1) en aquest cas enfocats al desenvolupament i 
l’aprenentatge del pensament matemàtic i científic, i a promoure l’experimentació, la generació d’hipòtesis i 
problemes a nivell de l’etapa; i “dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que 
atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans” (C4) així com “promoure i facilitar els 
aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora” (C2), que reflecteixen 
una de les tasques principals dels mestres, la programació escolar amb caràcter inclusiu per a promoure els 
aprenentatges de manera holística.  

Els tres blocs del mòdul es realitzen en dos tipus de sessions: sessions teòricopràctiques de gran grup amb una 
part de classe expositiva sobre continguts curriculars dels camps disciplinaris i una part de disseny d’activitats 
didàctiques de ciències i matemàtiques per a educació infantil (C1, C2, C4), combinades amb lectures i anàlisis 
reflexives de documents proposats pel professorat i/o cercats pels estudiants (C10b, C7). L’activitat formativa 
central i que es fa en equip, és l’elaboració d’un treball didàctic en grup que se segueix i es revisa en tutories 
especialment dissenyades amb aquesta intenció i en les classes de grup gran i mitjà (25-30). Inclou un marc 
teòric, la recerca de 10 materials manipulables, l’elaboració d’un material didàctic i el disseny d'activitats (C1, C4 
i 7) per a cadascun dels tres blocs que conformen el mòdul (medi natural, medi social i matemàtiques). En aquest 
mòdul, les sessions participatives en grup mitjà (aproximadament el 50% de les sessions), s’orienten a 
l’aprenentatge reflexiu, generant la metareflexió sobre les metodologies docents i d’aprenentatge, i són l’altra 
activitat formativa fonamental que correspon a una competència clau del Grau (C10a: reflexionar sobre la 
pràctica per innovar i millorar la tasca docent). 

El mòdul 4, Diversitat i connexions entre àrees curriculars i entorn (DCA), és de formació bàsica i didàctica i 
obligatori de 10 ECTS. Aquest mòdul presenta també una gran complexitat de contingut ja que totes les activitats 
formatives aborden una dimensió competencial fonamental que és el desenvolupament de “bones pràctiques” 
de desplegament curricular globalitzat de les àrees de contingut, contextualitzat en entorns físics i socials 
específics i enfocat a la diversitat de nivells de desenvolupament i capacitats característica de l’etapa infantil (C2, 
C3c, C4, C6c, C7, C8). Les àrees del currículum representades en el mòdul són variables (en el curs 2013-14 van 
ser socials, música, llengua/anglès i matemàtiques). Aquestes activitats es realitzen sempre en sessions de grups 
mitjà (40 estudiants) i en tutories (C10a, C10b) de petit grup (4 estudiants) per a orientar l’activitat principal del 
mòdul que és l’elaboració en grup (C10 b, C13) d’un portafolis, que inclou diferents exercicis de reflexió i creació 
d’activitats de les diferents àrees de coneixement, i també el disseny d'una unitat didàctica des d’un enfocament 
globalizador (C3c, C4, C6c, C7, C8b, C10a).  

La forma de treballar és integrada en tot el mòdul malgrat tingui diferents blocs i professorat (currículum i 
didàctica general, medi social, música, matemàtiques i anglès) i parteix de petites exposicions del professorat, i 
d’anàlisis de lectures i documents, també cercats per l’estudiant (C2, C3c, C6c, C7 i C8b), per a continuació 
treballar individualment amb guies d’autoreflexió respecte de cada bloc i respecte del mòdul (10a, 10b); destaca 
també al participació en deu debats (2 per cada bloc) que s’han de preparar (7, 10b, 13) i el treball en equip per a 
construir la carpeta d’aprenentatge (C3c, C4, C6c, C7, C8b, C10a, C10b i C13) tant a la classe de grup mitjà com a 
les tutories (C10a, C10b, C13). Finalment els grups exposen oralment la seva programació didàctica (C6c, C7, C13) 
i es fa una prova escrita individual de coneixements. 

El mòdul 5, Pràcticum 1 i TFG 1 (PR1), és obligatori de 20 ECTS. El pràcticum del Grau en MEI també regulat per 
l’ordre ECI de 2007, juntament amb el TFG, ha de tenir com a mínim 50 crèdits en total. En el Grau MEI de la UdG 
es realitzen, a part d’estades a l’escola a primer i segon (vegi’s mòdul OSA) dos pràcticums de 14 ECTS (a 3r) i 24 
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ECTS (a 4t) més una preparació per a l’anàlisi i la reflexió sobre les pràctiques docents i la recerca enfocada al TFG 
(6 ECTS a 3r dins d’aquest mòdul PR1, anomenat “seminaris de TFG”) i finalment el TFG de 4t (6 ECTS).  

Aquesta estada de pràctiques està regulat que obligatòriament s’hagi de fer en centres formadors (escoles 
habilitades pel Departament d’Ensenyament per a tal finalitat). Cada curs durant el maig les escoles poden 
sol·licitar-ho i al juliol surt el llistat de centres formadors al DOGC, que aleshores en són durant 4 anys (si 
l’avaluació és positiva). El Departament ha creat un aplicatiu informàtic que comunica escoles i universitats, i 
permet certificar la tutela dels nostres estudiants per part dels mestres professionals en actiu i també l’avaluació 
recíproca escola-universitat (evidència 3.6.6_MEI_Taula). Els mòduls de pràcticum requereixen molta atenció de la 
coordinació d’estudis i específicament s’han destinat recursos a una coordinació especial del pràcticum per als 
dos graus en mestre.  

En aquest sentit, cal apuntar l’especificitat que tots els estudiants de Grau en MEI realitzen un dels dos 
pràcticums en una escola bressol (cicle 0-3 anys) i l’altre en una escola d’infantil i primària, en el cicle 3-6. En el 
curs 2013-14, 20 estudiants l’han fet a 0-3 i 57 estudiants l’han fet a 3-6 (evidència 3.6.6_MEI_Taula).  Per últim, cal 
anotar que en els pràcticums de MEI es treballen totes les competències del perfil professional (aspecte lògic 
però també regulat en les directrius), tot i que en diferents nivells d’assoliment i rellevància.  

El PR1 es realitza a tercer curs i com s’explicita en l’evidència3.6.2_MEI_Taula i en la guia i els annexos del mòdul 
(3.6.2_MEI_PR1_1 i 3.6.2_MEI_PR1_6) consisteix fonamentalment en dues grans activitats formatives: les pràctiques 
escolars d’intervenció guiada combinades amb les tutories per part del professorat del Grau i per part de la 
mestra tutora, i els seminaris de TFG.  

Les pràctiques i les tutories es recullen i representen en un portafolis o memòria de pràctiques que inclou 
diferents apartats (anàlisi del context escolar i de l’aula, diari reflexiu, planificació d’una unitat o seqüència 
didàctica, reflexió i avaluació de l’aplicació de la seqüencia al grup classe, autoavaluació i reflexió sobre el propi 
perfil docent). Amb aquesta activitat (estada i portafolis docent) es treballen d’una manera fonamental les 
competències C1, C2, C4b, C5b, C6a, C3c, C6, C7, C9a, C8b, C10, C10a, C10b, C12b, C12c, i C13. En menor mesura 
també es treballen les competències 5a i 9. Cada estudiant s’assigna a un mestre tutora (i al seu grup classe) i 
realitza el mateix horari i calendari de la tutora incloent la participació en reunions, claustres escolars, activitats 
de formació i comissions escolars, etc.). Per la seva banda el tutor del Grau realitza tutories col·lectives a la 
facultat amb tots els estudiants que tutoritza per a seguir i orientar les tasques encarregades, i visita almenys en 
dues ocasions els altres agents (mestre tutor, estudiant, coordinador de pràctiques del centre...) a cadascuna de 
les diferents escoles, sobretot per a fer de mitjancer en l’organització i per a avaluar formativament l’estudiant 
(C4, C4b, C5a, C10a i C10b). 

Els tres seminaris es realitzen en grup mitjà (unes 40 persones) i treballen de manera pràctica aquests continguts: 
reflexió sobre la pràctica, aportant pautes per a escriure i analitzar el diari de camp, descriure l’escola, l’aula i les 
sessions observades o fetes i analitzar-les (C4b, C6c i C12b); investigació en l’acció, és a dir, el tipus de recerca 
característica dels docents, inseparable dels objectius educatius i de millora, relacionada amb la planificació 
didàctica (C4b, C6c, C10a i C12b); i la introducció a mètodes de recerca quantitatius i qualitatius en educació, 
més aviat amb la finalitat de poder comprendre la recerca educativa publicada, que no la de poder aplicar 
aquests mètodes immediatament (C4b, C6c). 

El mòdul 6, el Treball Final de Grau (TFG), de 6 ECTS, fins a aquest curs està inclòs com a bloc dins del mòdul 
Pràcticum 2 i TFG 2 de 4t. En la taula 2 (evidència 3.6.2_MEI_Taula) s’aporten evidències per a explicar en detall les 
activitats formatives del mòdul. Entès com a activitat formativa, també s’adreça a treballar, aplicar i demostrar 
totes les competències del Grau i per això està fortament vinculat al pràcticum. Per una banda, el TFG es defineix 
com a projecte de recerca o d’innovació/intervenció educativa relacionat amb un context determinat i amb la 
menció que cursa l’estudiant i, per altra banda, s’ha de presentar en forma d’article de revista científico-
educativa i s’ha de defensar davant d’un tribunal, i per tant dóna eines a l’estudiant per a practicar tant la 
capacitat de comunicació i expressió d’idees (C6a, C7) amb diferents llenguatges adaptades a diferents públics 
(incloent les TIC) com les d’observació sistemàtica (C4b), reflexió sobre la pràctica (C10a), intervenció basada en 
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el coneixement de bones pràctiques i cerca de la millora de la qualitat en educació (C12a, C12b, C12c), i d’anàlisi 
crítica respecte d’allò fonamentat, explorat, projectat, dut a terme i avaluat (C4b, C9, C13). Amb l’elaboració del 
TFG es treballen d’una manera fonamental les competències C2, C4, C4b, C6c, C9, C10a (11a), C12a, C12b i C13, i 
depenent del treball en concret i/o d’una manera indirecta, però inclosa, totes les altres competències del perfil 
de mestre en educació infantil: C5a (4a), C5b, C6a, C3c, C8b, C10, C10b (11b) i C12c. 

Per a elaborar el TFG cada estudiant té el seu tutor, que alhora ho és del seu pràcticum. Cada tutor té relació 
amb el Grau MEI i amb la menció que cursa l’estudiant, i normalment dirigeix entre 4 i 15 treballs (també de 
MEP), en diferents escoles. En les tutories obligatòries individuals i col·lectives, i també virtualment o per correu, 
la tutora comenta les propostes, els plantejaments, i el desenvolupament del TFG amb cada estudiant. Els tutors 
demanen per escrit esborranys del guió del TFG, proposen lectures i idees a l’estudiant, analitzen conjuntament 
el progrés i fixen el calendari i, en definitiva, orienten els estudiants. Com que hi ha tutories col·lectives i algunes 
es realitzen a l’escola de pràctiques, també es treballen les competències de reflexió i anàlisi en grup, treball en 
equip, gestió d’emocions, valors i relacions interpersonals, i comunicació (C4b, C6c, C9, C10a (11a), C12b i C13);  i 
d’una manera moderada, les competències C4, C8b, C10b (11b) i C12a. 

Com es pot veure a la taula 5 (evidència 3.6.5_MEI_Taula) majoritàriament els TFG del curs 2013-14 han estat de 
tipologia d’intervenció/innovació educativa, tot i que un petit nombre es poden considerar de recerca. Els temes 
dels TFG estan associats a les diferents mencions que cursen els estudiants (música, educació física, anglès, arts 
visuals, TIC, educació científica i ambiental, expressions i ambients a l’escola bressol-infantil) i, per tant, la 
planificació temàtica dels TFG concorda amb els grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement 
del professorat. Es pot generalitzar que la majoria aborden temes transversals (educació emocional, conflictes, 
diversitat, treball per projectes, treball intercicle), i plantegen i analitzen propostes d’intervenció globalitzades i 
innovadores en cada context. El sistema de supervisió dels TFG s’ha descrit prèviament en l’estàndard 4 i a 
l’apartat 6.2 d’aquest estàndard 6 es detallen els criteris d’avaluació i la informació pública que hi fa referència. 

La defensa del TFG es realitza davant d’un tribunal composat pel tutor del pràcticum i el TFG, un expert en el 
tema (un altre professor de la menció i de la mateixa àrea i línia de recerca) i un tercer professor del Grau. 
L’estudiant exposa oralment en 15 minuts el seu treball, ajudat dels recursos tecnològics i altres que consideri 
pertinents, i es dediquen 15 minuts més als comentaris del tribunal i les respostes de l’estudiant (C6c, C7, C13). 
És una activitat pública i oberta a qui hi vulgui assistir, incloent-hi els mestres de les escoles de pràctiques. 

 
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 
Els sistemes d'avaluació per a les assignatures del Grau són d'accés públic i es poden consultar en el marc del 
disseny complet de cada mòdul que inclou, a més, detall sobre el professorat responsable, els continguts, la 
bibliografia i altres informacions rellevants. La Taula 3 (evidència 3.6.3_MEI_Taula) mostra, per cadascun dels 
mòduls seleccionats, l'enllaç a la informació pública i el llistat d'activitats d'avaluació amb la descripció dels 
criteris i el percentatge en pes de la nota respecte del bloc o mòdul. La informació sobre els resultats 
d'aprenentatge relacionats amb cada activitat formativa i/o d’avaluació (evidència 3.6.2_MEI_Taula) es troba 
disponible únicament per als estudiants matriculats i professorat responsable de cada assignatura tant a través 
de la intranet com també en els guions, pautes i rúbriques d’avaluació penjades en el “moodle” de cada 
assignatura. S'inclouen les evidències (tant de les pautes i criteris, evidència 3.6.3_MEI_Taula) com dels treballs i 
tasques avaluables realitzades per estudiants (evidència 3.6.7_MEI) per tal de facilitar una visió global de 
l'avaluació en cada cas. La Taula 4 (evidència 3.6.4_MEI_Taula) mostra les qualificacions de totes les assignatures 
del Grau en MEI.  

Gran part de les activitats formatives que hem comentat a l’apartat 6.1 són també activitats d’avaluació, i àdhuc 
a la Taula 2 (evidència 3.6.2_MEI_Taula) s’hi han inclòs també les proves escrites, ja que en el Grau s’entén com a 
bona pràctica la consideració d’exàmens, exposicions orals, i altres proves d’avaluació com a activitats 
d’aprenentatge (solen ser una pràctica per a adquirir competència i coneixement necessaris en la professió de 
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mestre, especialment per la competència de reflexió sobre la pràctica per a millorar la docència - C10a). Les que 
no s’avaluen directament no seran esmentades en aquest apartat. 

Per no allargar-nos massa ja que els mòduls triats són grans, anuals i complexos, direm que l’anàlisi global dels 
mòduls seleccionats ens permet concloure que la multivarietat d’estratègies i instruments d’avaluació, i la fins i 
tot forta dedicació del professorat implicat, permet una avaluació ajustada als objectius i resultats 
d’aprenentatge pretesos, molt qualitativa i tanmateix rigorosa, que compensa relativament la dificultat d’un 
feedback individualitzat i ràpid degut al gran nombre d’estudiants del grup i els recursos de professorat 
disponibles. En el cas del Grau en MEI, l’avaluació dels aprenentatges pretesos és una eina més d’aprenentatge 
significatiu, autònom i metareflexiu dels estudiants.  

El mòdul 1, Societat, família i escola (SFE), es desenvolupa en tres blocs de contingut (Sociologia, TIC i Ideologia, 
ciència i educació). En la taula 3 (evidència 3.6.3_MEI_Taula) s’han descrit els sistemes i la ponderació de l’avaluació 
per a cada bloc perquè s’identifiquen millor els objectius i criteris d’avaluació. De tots els grups i blocs de 
sistemes i criteris d’avaluació se n’han annexat evidències, així com dels treballs dels estudiants. Aquí farem una 
anàlisi global amb relació als resultats d’aprenentatge (que s’han especificat en l’evidència 3.6.2_MEI_Taula). 

Els blocs “Sociologia de l’educació” i “Ideologia, ciència i educació” valen un 40 % i un 20% respectivament en la 
nota del mòdul. Treballen i avaluen els resultats sobretot de coneixement i comprensió de la funció, les 
possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual, i de les seves bases històriques, teòriques, ideològiques 
i sociològiques (C9, C12a) i del “saber fer” (estratègies) que s’hi associa (C9: assumir la necessitat de formació 
continuada, reflexionar críticament sobre el coneixement, les teories i les lleis), així com també la C13 per la 
banda de la deontologia i la reflexió crítica i deontològica (fomentar actuacions personals i professionals basades 
en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat) sobre el sistema social i escolar contemporani. El bloc de 
Sociologia ho fa amb tres grans sistemes d’avaluació:  a)exercicis i treballs escrits individuals que computen un 
25% de la nota del bloc (glossari de sociologia, resums i anàlisi de lectures, cerques d’informació) i que s’avaluen 
com a “fet/no fet”, més un petit assaig sociològic sobre la història escolar personal i una prova escrita d’anàlisi 
sobre una entrevista real i sobre les lectures obligatòries (que s’avaluen amb una qualificació estàndard), b)un 
treball de recerca sociològica en grup (25%), i c) un examen sobre tots els continguts del bloc (50%). El bloc 
Ideologia, ciència i educació ho fa amb treballs individuals o en grup realitzats durant les sessions (20%), i una 
prova escrita que val el 70% i que inclou una pregunta sobre un llibre obligatori, escollit i llegit per l’estudiant 
(10%).  

El bloc “TIC a l’escola”, que val un 40% en la nota de mòdul, s’adreça específicament a avaluar la C7, que reuneix 
la competència de comprensió i utilització de les TIC i els mitjans audiovisuals a nivell de futur docent escolar i a 
nivell d’estudiant universitari, receptor i productor crític d’aquestes tecnologies. Un 20% de la nota del bloc 
vindrà per les activitats pràctiques experimentals realitzades a classe, individualment o en grup, amb ordinador, 
càmera i/o internet; un 30 % ve dels dos treballs de curs (creació d’una narrativa audiovisual i anàlisi d’un 
material educatiu TIC) que es fan en grup, i el 50% restant és el que val una prova escrita sobre tots els 
continguts desenvolupats en el bloc. La C9 i la C12a s’hi avaluen també, perquè les TIC són un coneixement 
conceptual i tècnic (estratègic), històricament situat, necessari per a comprendre l’evolució i característiques del 
sistema escolar en la contemporaneïtat i en el futur, i per a promoure la crítica dels mass media. La C13, per la 
seva banda, i en aquest cas, també s’avalua per la banda dels treballs en grup i de la capacitat d’expressió i 
comunicació amb diferents llenguatges (gestió d’emocions, valors i creences en relacions interpersonals), i per la 
demostració “d’actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la 
sostenibilitat" en els treballs creatius, analítics i reflexius, individuals o en grup. 

El curs 2013-14, el 100% dels estudiants de MEI van ser avaluats en aquest mòdul. Només un 3,66% va suspendre 
el mòdul, i hi va haver un 82,93% de notables i un 10,98% d’aprovats. La fiabilitat de la certificació és alta, ja que 
el mòdul segueix amb un cúmul d’avaluacions continuades i formatives el procés de tots els estudiants en els 
diferents blocs.  

El mòdul 2, Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (OSA), és també molt complex i els seus sistemes 
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d’avaluació també s’adrecen a competències molt àmplies, incloent-hi la C9, la c12a i la C13 com en el mòdul 
anterior. Específicament el mòdul sencer s’adreça a la C4b (saber observar sistemàticament contextos 
d’aprenentatge i saber reflexionar a partir d’ells) i a la 10a (reflexionar sobre les pràctiques d’aula per millorar la 
pràctica docent) perquè els sistemes d’avaluació, que es corresponen amb les activitats formatives explicitades, 
es relacionen estretament amb les pràctiques d’observació a l’escola.  

Hi ha una activitat d’avaluació per a cada setmana a l’escola, en les que es tracta de relacionar la teoria, les 
lectures i els debats de les classes, amb la creació o selecció d’instruments d’observació i anàlisi que s’apliquen a 
una realitat pràctica: la primera (5%), una activitat de reflexió sobre les estils de docència a partir de l’observació 
del docent tutor a l’escola (evidència 3.6.3_MEI_OSA_1), la segona (10%) és una aplicació en grup cooperatiu 
d’instruments d’anàlisi al context de l’escola en al segona estada (evidències 3.6.3_MEI_OSA_2, 3.6.3_MEI_OSA_3, 
3.6.3_MEI_OSA_4, 3.6.3_MEI_OSA_5 3.6.3_MEI_OSA_6, 3.6.3_MEI_OSA_7), i la tercera (25%) és una petita recerca 
organitzada en grup que es realitza durant la tercera setmana (evidència 3.6.3_MEI_OSA_8). Com veiem, en totes 
elles s’avaluen les competències comentades (C4b, C9, C10a, C12a i C13). A nivell de mòdul, hi ha dues proves 
escrites, una de preguntes obertes (20%) i l’altra tancades (20%) (evidències 3.6.3_MEI_OSA_9 i 3.6.3_MEI_OSA_10). 

D’altra banda, aquestes mateixes competències però especialment la 13 i la 9 (resultats d’aprenentatge relatius a 
la gestió i comunicació personal i interpersonal d’emocions, frustracions, expectatives, valors, així com a la 
reflexió autocrítica i l’acceptació de crítiques d’altri, respecte dels propis estereotips i prejudicis docents) 
s’avaluen a través del PAT amb les tutories i el diàleg i debat entre iguals que avalua el tutor de PAT i computa un 
20% de la nota del mòdul (evidències 3.6.3_MEI_OSA_11, 3.6.3_MEI_OSA_12, 3.6.3_MEI_OSA_13, 3.6.3_MEI_OSA_14, 
3.6.3_MEI_OSA_15, 3.6.3_MEI_OSA_16, 3.6.3_MEI_OSA_17, 3.6.3_MEI_OSA_18). 

El curs 2013-14, un 96,15% dels estudiants matriculats van ser avaluats. D’aquests, un 1,28% va treure excel·lent, 
un 82,93% notable, i un 21,79% va aprovar. Cap dels presentats va suspendre.  

El mòdul 3, Aprenentatge de les ciències socials, naturals i matemàtiques (ASM), avalua els aprenentatges 
treballats amb les activitats formatives descrites (evidència 3.6.2_MEI_Taula) que aborden fonamentalment les 
competències 1, 2 i 4 (didàctica específica dels continguts del currículum d’infantil, i en aquest cas en concret de 
les ciències naturals, socials i matemàtiques): els criteris associats serien en resum el domini adequat dels 
coneixements disciplinaris i didàctics treballats en el mòdul, la utilització correcta i precisa de la terminologia 
educativa pròpia dels aspectes treballats, la comprensió i integració dels aspectes bàsics-teòrics i pràctics 
relacionats, la recerca de fonts de documentació que permetin ampliar i aprofundir els aspectes treballats. 
S’avaluen amb dos tipus d’activitat: un treball didàctic que ha de contenir una proposta per a cada bloc a 
educació infantil, i que val el 40% del total; i una prova escrita sobre els continguts i les lectures que s’han 
estudiat, també per a cada bloc (60% en total).  

Com a competències més estratègiques i transversals, els mateixos sistemes avaluen la competència vinculada al 
coneixement i ús de les TIC tant des de la perspectiva docent com de la de receptor/productor en tant que 
ciutadà i universitari, així com la correcció i claredat en la comunicació escrita i oral (C7), i per la metodologia 
emprada, d’aprenentatge reflexiu i en grup, la competència de reflexionar sobre la pràctica, relacionant-la de 
manera pertinent amb la teoria (C10A), amb criteris com aquests: la capacitat d’argumentació i justificació de les 
opinions defensades, la capacitat de comprensió i anàlisi de les situacions educatives, valorant les diferents 
dimensions i perspectives implicades, així com la capacitat de treballar de forma cooperativa per assolir objectius 
comuns. 

El curs 2013-14, tots els estudiants presentats van superar el mòdul (97,62%): un 7,14% amb excel·lent, un 86,9% 
amb notable i un 2,38% amb aprovat.   

En el mòdul 4, Diversitat i connexions entre àrees curriculars i entorn (DCA), hi ha tres blocs d’activitats 
d’avaluació. El 50% del pes de la nota l’aporta l’elaboració en equip d’una carpeta d’aprenentatge (portafolis), 
que inclou diferents mostres d’activitats realitzades i també el disseny d'una unitat didàctica des d’un 
enfocament globalitzador. Aquest treball grupal se segueix de forma sistemàtica en 5 tutories i es va fent 
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preferentment a les sessions de classe que sempre són participatives i expositives. El portafolis ha de complir uns 
criteris formals. Els criteris d’avaluació es relacionen amb les competències que aborda el mòdul, molt 
especialment la C4 (dissenyar situacions d’aprenentatge, en relació al currículum d’infantil i al context) i la C2 
(promoure i facilitar els aprenentatges infantils amb una perspectiva globalitzadora i multidimensional); però 
també la C8b (específica de MEI i que fa referència al coneixement de les bases psicològiques de l’aprenentatge a 
la primera infància i l’adaptació del mestre a les característiques diverses dels infants); la 6c i la 3c (fonaments 
d’aprenentatge i ús correcte de l’expressió oral i escrita, especialment en contextos multilingües); i les 
competències ja comentades en TIC, reflexió sobre la pràctica, treball en equip (C7, C10a, C10b), i 
conseqüentment, la C13 (gestió d’emocions, ètica, responsabilitat) que s’avaluen gràcies a les tutories i al treball 
participatiu i cooperatiu (evidència 3.6.3_MEI_DCA_1). Un 25% és una prova escrita amb preguntes tancades sobre 
els continguts treballats i avalua els mateixos resultats (evidència 3.6.3_MEI_DCA_2). L’altre 25% prové d’una 
amalgama d’activitats reflexives (C10a), l’exposició oral de la unitat didàctica dissenyada (C6c, C7) i la 
participació, actitud i assistència (C10b i C13) (evidència 3.6.3_MEI_DCA_3) (evidència 3.6.3_MEI_DCA_4) (evidència 
3.6.3_MEI_DCA_5). 

El curs 2013-14, tots els estudiants presentats van superar el mòdul (98,78%): un 3,66% amb excel·lent, un 
89,02% amb notable i un 1,22% amb aprovat.   

Les activitats avaluables del mòdul 5, Pràcticum 1 i TFG 1 (PR3) han de permetre valorar el nivell d’adquisició 
totes les competències del Grau, que en aquest moment de la titulació hauria de ser mitjà. Tanmateix, les 
competències de coneixement i comprensió, expressió i comunicació i, didàctiques (C1, C2,C4, C5b, C6c, C7, C3c, 
C8a, C8b), ja s’han de demostrar com a assolides en un nivell força elevat, perquè a 3r ja s’han superat part dels 
mòduls de didàctiques específiques de totes les àrees i altres mòduls que les tracten. En aquest sentit, l’activitat 
nuclear avaluable que ha de fer l’estudiant és dissenyar i dur a terme una unitat didàctica en context. D’altra 
banda, les competències relacionades amb la gestió de l’aula, la comunicació amb famílies i l’entorn, i la 
intervenció en l’organització dels aprenentatges i, la millora en el context escolar (C4a, C5a, C3c, C9, C10, C10b, 
C12 a, C12b, C12c) es treballen i s’avaluen, sobretot a través de la tutoria del centre, però no es poden demostrar 
completament perquè no és una situació professional autèntica. Tot i així precisament les pràctiques permeten 
la immersió de l’estudiant en una institució escolar, i l’assaig de la gestió d’un grup classe o diversos. Un altre 
grup de competències que es relacionen amb la reflexió, la recerca i l’avaluació (C4b, C10a, C13) es treballen i 
s’avaluen en les pràctiques, les tutories i els treballs (sobretot el diari i l’anàlisi del context i de l’aula), i 
especialment en els seminaris de TFG ja explicats en el punt 6.1 i en la taula d'activitats. Cal dir que l’estudiant 
presenta un portafolis de pràctiques on s’hi inclouen totes aquestes activitats a la tutora de la facultat, excepte 
algunes de les dels seminaris que s’avaluen amb treballs o proves escrites a banda, i també que una part 
important de l’avaluació es realitza a partir de l’observació i la tutoria per part del tutor de l’escola. 

En tot cas, s’han definit tres dimensions competencials del pràcticum (projecte “Guies d’avaluació de les 
competències” d’AQU, en concret: “Guia per l’avaluació de les competències en el pràcticum de mestres”, 
elaborada per investigadors dels graus MEI i MEP de la UdG): 1)col·laboració amb la institució escolar, 2)gestió  
dels aprenentatges a l’aula, incloent-hi la planificació i el disseny didàctic, i 3) reflexió, innovació i recerca per a 
millorar la qualitat de la docència que reuneixen les competències i que són la base de les rúbriques 
(3.6.2_MEI_PR1_6) que utilitzen els diferents agents de l’avaluació d’aquest mòdul: com a mínim, la persona 
tutora de la facultat, la mestra tutora de l’escola, el professorat dels seminaris de TFG, i el propi estudiant.  

És interessant assenyalar que els pesos de les diferents avaluacions (evidència 3.6.3_MEI_Taula) són significatius: el 
40% depèn del tutor de l’escola, que avalua les pràctiques en si, i particularment les dimensions 1 i 2 que hem 
descrit; el tutor de la facultat avalua amb un altre 40% el portafolis de l’estudiant; l’estudiant s’autoavalua amb 
una rúbrica que conté tots els ítems de la del tutor i de la del professor universitari (5%), i els seminaris amb una 
qualificació que té un pes del un 15%. 

El curs 2013-14, tots els estudiants matriculats van ser avaluats, i cap d’ells va suspendre. Un 35,9% va ser 
avaluat amb excel·lent, i un 3, 85% amb MH. Un 57,69% va treure notable i un 2,56%, aprovat. El seguiment 
individualitzat justifica les notes, així com també la tendència de les tutores d’escola a posar notes molt altes. 
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El mòdul 6, el Treball Final de Grau (TFG), és en si mateix l’elaboració d’un treball o projecte com a activitat 
d’avaluació final i global del nivell d’assoliment de les competències del Grau. Insistim aquí que està molt 
relacionat amb el pràcticum de 4t, i amb la menció que cursa l’estudiant (en el curs 2013-14, la majoria 
d’estudiants feien la menció “expressions i ambients a l’escola bressol”  i els seus treballs van abordar temes de 
didàctica global a l’educació infantil, amb algunes incursions a temes de gestió i organització d’espais, emocions i 
conflictes, diversitat, etc. Alguns estudiants van cursar les mencions d’arts visuals (7), de música (2), d’anglès (1), 
d’educació física (1) i TIC (2), i els seus treballs tracten els mateixos temes, enfocats des del contingut didàctic de 
les mencions que cursen. 

Com es pot veure en les evidències (tant les taules T2 i T3 com els annexos de guions del treball i de criteris i 
rúbriques d’avaluació, com en les mostres de treball dels estudiants) el TFG en si mateix i de manera estructural 
(per a qualsevol TFG) permet avaluar: 

• les competències d’expressió oral i escrita, així com de comunicació en diversos llenguatges, també les 
TIC, amb diferents audiències i amb la comunitat científica de l’àmbit en particular (C3c, C6c, C7, 1C3) tant 
pel format de l’article elaborat com per l’exposició oral davant del tribunal;  

• les de recerca, d’observació, d’anàlisi i de reflexió sistemàtica sobre la pràctica per a millorar la tasca 
docent, ja que es tracta en qualsevol cas d’explorar i dur a terme accions innovadores i de millora en un 
context determinat, o de fer recerca educativa amb la mateixa finalitat (C4b, C9, C10a, C12b, C12c, C13) 
recolzant-se en la teoria i en l’anàlisi de la realitat escolar (obtenir, classificar i analitzar dades, interpretar 
textos científics i dades, aplicar la recerca en l’acció i altres mètodes característics de recerca educativa: 
basada en imatges, comparativa, estudi de cas, clínica, descriptiva);  

• i en general, de manera relativa als temes concrets de cada treball,  de tota la resta de competències que 
bàsicament inclouríem en les dimensions 1 (col·laborar amb la institució) i en la 2 (dissenyar, planificar, 
dura a terme accions didàctiques i gestionar l’aula per a promoure aprenentatges holístics en contextos 
de diversitat) i que no tornem a enumerar.  

Les taules 2 i 3 (evidència 3.6.2_MEI_Taula i evidència 3.6.3_MEI_Taula), expliquen en què consisteix el treball, quines 
competències s’hi associen, i quins són els instruments i criteris d’avaluació. En aquest sentit, cal recordar que 
l’article en si val el 40% de la nota del TFG (i l’avalua el tutor, que és un expert en el tema) i la defensa, el 60%. 
Per assegurar que el sistema de supervisió i avaluació sigui pertinent per certificar els resultats d’aprenentatge, 
el tribunal de TFG el composa un expert del tema (un altre professor vinculat a la menció i al Grau), el tutor de 
pràcticum i TFG, i un altre professor del Grau. 

En el curs 2013-14, i com explica la taula 5 (evidència 3.6.3_MEI_Taula), el 100% d’estudiants van ser avaluats de 
TFG. Hi ha un 18,46% amb excel·lent, un 61,54% amb notable, un 15,39% aprovat, i un 4,61% suspesos. A part de 
les taules 2, 3 i 5, es presenten aquí evidències dels TFG realitzats i avaluats amb excel·lent, notable, aprovat i 
suspès, així com la guia del TFG i especialment els annexos amb les rúbriques d’avaluació.  

Encara que aquests mòduls valorats són una part només del pla d’estudis del Grau, representen bé la diversitat 
del seu desenvolupament global i, com es pot deduir, és necessari un grau de coordinació important a tots nivells 
per aplicar-lo correctament. Per totes dues raons (complexitat i necessitat d’un entramat estable de coordinació) 
i, tot i que el procés de revisió per a la millora i la sostenibilitat dels plans de grau en mestre ja ha produït una 
modificació, considerem que cal continuar treballant per a una revisió continuada i així s’especifica en el pla de 
millora d’aquest autoinforme [AM 6.2.1]. 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  
Els últims indicadors disponibles corresponen al curs 2013-14. Atesa la novetat del Grau, algunes de les dades no 
estan disponibles per a alguns dels cursos anteriors al 2013-14 (3.6.8_MEI_Taula7). Per primera vegada disposem 
de la taxa de graduació en T+1, i tot i que només s’han graduat dues generacions d’estudiants, podem començar 
a interpretar els indicadors numèrics amb una mica més de solidesa. Si la taxa de graduació en quatre cursos (en 
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T) és més baixa del que caldria esperar veient els índexs d’abandonament i de rendiment acadèmic (que ens 
parlen de l’altíssim rendiment dels estudiants de MEI i d’una taxa inapreciable d’abandonament) és en gran 
mesura perquè a la UdG se’ls ha exigit la certificació d’un nivell B2.1 d’anglès. Alguns estudiants han preferit 
dedicar un cinquè any a obtenir-lo.  
Les dades respecte del rendiment recullen també les dels últims cursos de la diplomatura (del 2009-10 al 2011-
12) i cal dir que el 2012 encara cap estudiant de Grau podia haver obtingut el títol, així que la dada es refereix a 
aquells. Això ens permet observar que el rendiment de les estudiants ha continuat en els màxims previstos en la 
memòria: al voltant del 97%. Coherentment, la taxa d’eficiència en els dos cursos 2012-13 i 2013-14 és del 100% 
(1), i les taxes d’abandonament són inapreciables; de fet, com que cada curs hi entren una mica més de 80 
estudiants, aquestes xifres indiquen que només es pot certificar l’abandonament d’un (o dos) estudiant del Grau 
de tots els cursos (unes 320 persones que en el mateix any estan cursant diferents cursos de MEI). 

Aquestes dades ens permeten valorar positivament que el Grau està consolidant-se i que es genera una 
implicació forta dels estudiants amb l’estudi, amb el suport de la manera d’enfocar els aprenentatges i la seva 
avaluació.   

En definitiva, els indicadors acadèmics ens suggereixen alguns reptes però són en general molt positius i 
proporcionals a les previsions de la memòria. 

 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. 
La primera promoció del Grau en Mestre/a en Educació Infantil es va graduar el curs 2012-13 de manera que no 
tenim dades oficials d’inserció laboral. No obstant això, hem fet un buidatge de les dades disponibles de la 
diplomatura de Mestre en Educació Infantil de la darrera promoció avaluada (2010), extretes de l’estudi publicat 
per l’AQU sobre Universitat i treball a Catalunya el 2014 (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya. Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les 
universitat catalanes. Barcelona: AQU. http://www.aqu.cat/estudis/graus/2014.html#.VQgk646KLhU). 
La taxa d’ocupació dels diplomats de Mestre d’Educació Infantil (78,72%) de la darrera promoció avaluada (2010) 
se situa lleugerament per sota de la mitjana dels diplomats de la mateixa titulació (84,79%) a totes les 
universitats catalanes i és la més baixa de les universitats públiques. Les taxes d’inserció laboral dels titulats en 
MEI de la UdG en centres públics (55,56%) és en canvi la segona més alta, només superada per la UdL i està 
clarament per sobre de la mitjana (37,50%), fet que ens permet interpretar la taxa de manera positiva. Cal tenir 
en compte que les universitats privades, amb una taxa superior, insereixen laboralment, de manera molt 
majoritària, els seus diplomats de magisteri en centres d’ensenyament privat o concertat fet que fa que les seves 
taxes no siguin comparables directament.  

Pel que fa a la taxa d’adequació de les feines de funcions pròpies que requereixen el títol de Mestre en Educació 
infantil els diplomats de la UdG se situen, amb un 73,33%, en xifres comparables a les de la resta d’universitats 
públiques i privades (entre 53% i 80,85%) i per sobre de la mitjana (70,02%). Un 2,22% dels estudiants 
enquestats estan treballant en feines que requereixen una titulació universitària però no específicament la 
diplomatura de Mestre/a. Tots ells/elles tenen funcions relacionades amb els estudis. La resta estan ocupats en 
feines que no requereixen títol universitari. 

Quant a la valoració de la utilitat de la formació rebuda, els estudiants de la promoció de 2010 se situen al 
voltant de la mitjana de les universitats públiques tant pel que fa a la formació teòrica com a la pràctica, essent 
aquesta darrera més ben valorada (4,33 i 4,96 en una escala de 7 amb desviacions de 1,78 i 1,97 
respectivament). 

En general, doncs, l’adequació del títol de MEI de la UdG a les necessitats laborals és de nivell notable i 
comparable a la de la resta d’universitats catalanes, i la taxa d’ocupació és sensiblement millor en comparació en 

http://www.aqu.cat/estudis/graus/2014.html
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els centres públics d’educació infantil.  

Per altre costat, des de la FEP s’ha realitzat el març de 2015 una enquesta als graduats i, en el cas del Grau en 
Educació Infantil, han respost 27 graduats (un 25% dels enquestats), la major part  (89%; n=24) té feina 
remunerada, fonamentalment relacionada amb els seus estudis (83%; n=20)  i un 71% (n=17) informen  que se’ls 
va demanar el grau de MEI per accedir a la feina que desenvolupen actualment (evidència 
3.6.9_FEP_Inserció_Laboral_Graduats).  [AM 6.4.1]. 
 
 
 
GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
El Grau en Mestre/a en Educació Primària és un grau definit en funció d’un perfil professional, unes 
competències i uns continguts regulats per les Directrius de l’Estat (ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, 
del Ministerio de Educación y Ciencia). Tal com recull el punt de justificació del títol en la memòria del pla 
d’estudis de la UdG, el grau té com a objectiu formar una professional que “s’encarrega de conduir el procés 
d’ensenyament-aprenentatge de l’educació primària. En el sistema educatiu actual això es desenvolupa al llarg 
de sis cursos, per als nens i nenes entre els sis i els dotze anys.”  

Els mòduls obligatoris que s’han seleccionat per a la discussió de l’estàndard 6 (qualitat del programa formatiu) 
representen els diferents tipus de coneixements, actituds i habilitats que els futurs mestres han d’assolir per 
poder exercir la seva professió. 

Aquests mòduls són: 

• Mòdul 1: Societat, família i escola (SFE, primer curs, 15 ECTS) 
• Mòdul 2: Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (OSA, primer curs, 10 ECTS) 
• Mòdul 3: Ciències experimentals I (CEXPI, segon curs, 6 ECTS) 
• Mòdul 4: Competències bàsiques i currículum (CBC, tercer curs, 15 ECTS) 
• Pràcticum 1 i TFG 1 (PR1, tercer curs, 20 ECTS) 
• Treball Final de Grau (TFG, quart curs, 6 ECTS). El TFG està inclòs en el mòdul Pràcticum 2 i TFG 2. 

Com que el Grau no té experimentalitat, tots els mòduls excepte el Pràcticum són teoricopràctics. Els mòduls SFE 
i OSA són de formació bàsica, i són comuns per als dos graus en mestre. Els mòduls CEXPI i CBC són específics i 
bàsics de MEP. Aquests mòduls representen la proporció de crèdits bàsics, didàctics i disciplinaris, i de pràctiques 
curriculars i tutoria, amb què el pla es desenvolupa obligatòriament al llarg dels cursos. D’altra banda, tots 
aquests mòduls excepte el mòdul CBC, estan definits com a obligatoris per les directrius cosa que també 
representa la proporció de temari regulat per directrius respecte del total. Per últim, també s’han triat aquests 
mòduls perquè mostren la gran varietat de metodologies docents i d’avaluació. 

 
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 
La Taula 1 (evidència 3.6.1_MEP) recull un llistat dels resultats d'aprenentatge (competències, en la memòria 
verificada) del Grau en Mestre en Educació Primària, juntament amb la rellevància d'aquells que es vinculen a 
cadascun dels sis mòduls seleccionats. Aquesta rellevància s’ha estimat per part del professorat en relació a les 
activitats d’aprenentatge i d’avaluació. A la Taula 2 (evidència 3.6.2_MEP_Taula) es detallen les diferents activitats 
de formació per a aquests mòduls, indicant la seva relació amb les competències vinculades en cada cas. 
Les competències del Grau són les obligatòries de les directrius (Ordre ECI/3857/2007) i són molt àmplies i 
complexes, de manera que cal tenir present que es van desenvolupant al llarg de tot el Grau i que l’estudiant les 
podrà acabar de demostrar només en la seva futura pràctica professional. La majoria dels mòduls del Grau, i 
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aquests en són una mostra, són grans, anuals i contenen diversos blocs de competència i contingut, i presenten 
una gran varietat i complexitat metodològica de docència i avaluació. A més a més, els coneixements necessaris 
per a assolir aquestes competències, encara que el grau sigui de “ciències socials” es vinculen com a mínim a les 
branques d’arts i humanitats, ciències de la salut (psicologia, atenció primera infància) i ciències experimentals. 

El mòdul 1, Societat, família i escola (SFE), és un mòdul bàsic de 15 ECTS que es desenvolupa en tres blocs de 
contingut que al seu torn es relacionen específicament amb unes o altres competències del mòdul (el curs 2015-
16 seran assignatures de matrícula independent per la modificació aprovada juliol 2014). És un mòdul 
fonamental i obligatori per llei que, tanmateix, es desplega d’una manera força característica a la UdG.  

El bloc “Sociologia de l’educació” té 6 ECTS i les activitats formatives s’adrecen a conèixer i reflexionar sobre 
l’educació en la societat actual, canviant, multicultural, plena de debats a l’entorn del gènere, la immigració, les 
noves estructures familiars, des de les teories i metodologies sociològiques contemporànies i els seus 
antecedents (C6c, C7a, C8, C12a). El bloc “Ideologia, ciència i educació” (3 ECTS) explora les teories i institucions 
contemporànies de l’educació i els seus precedents, també amb pautes per al debat i la crítica des de 
perspectives inclusives i ètiques (C6c, C7a, C8, C12a). La tipologia de les activitats de formació en ambdós blocs 
promou el diàleg i la reflexió a partir de lectures, conferències i xerrades externes, debats i visionat de vídeos, en 
classes de gran grup participatives i, en tallers desplegats en petits grups, a les classes que es fan amb el grup 
mitjà de 40 estudiants (“classes pràctiques”), de manera que es treballa també la C13. 

El bloc “TIC a l’escola” (6 ECTS) enfoca les activitats formatives a conèixer la influència de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, i les xarxes socials, en el món de l’educació i en la societat actual, especialment en el 
context de l’escola d’infantil i primària i de la família, a poder utilitzar-les (com a mestre i com a universitari) i a 
preparar-se per a formar-se continuadament en TIC. En les sessions de gran grup es treballa a partir 
d’exposicions del professorat, visionat d’audiovisuals, i xerrades externes, amb guies per a la lectura crítica i el 
debat ètic i didàctic (C6c, C8, C11, C13). Les sessions de grup mitjà, de 30 estudiants màxim, es realitzen a les 
aules d’informàtica, on exploren i s’exerciten en l’ús de recursos tecnològics tot valorant les seves potencialitats 
didàctiques, amb pautes de treball, i tant individualment com en petit grup (C13). 

El mòdul 2, Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (OSA), és bàsic i obligatori de 10 ECTS. Aquest mòdul és 
clau en la formació de mestres perquè integra activitats adreçades a la reflexió sobre l’observació sistemàtica de 
contextos educatius, a la iniciació a la recerca educativa, a les estades a l’escola amb les quals es relacionen 
aquestes activitats, i al Pla d’Acció Tutorial (PAT), per tal que amb totes aquestes accions i reflexions l’estudiant 
de mestre/a de primària de primer curs desenvolupi (si és el cas) una consciència argumentada de les 
característiques i requisits de la seva futura professió, reafirmi la seva vocació, comparteixi les vivències de les 
estades escolars, i alhora s’integri com a universitari en una context nou.  

El PAT es desenvolupa en sis o set sessions de tutoria/seminari, intercalades al llarg de tot el curs, en petit grup, 
amb un tutor específic, i treballa amb lectures d’opinió, assaig o informatives i, debats, visionat de vídeos i 
reflexions escrites (C6c, C7b, C10a, C12a i C13). La resta de sessions de classe són en grup mitjà (unes 40 
estudiants) i desenvolupen de manera activa els continguts a l’entorn de la reflexió crítica individual i dialògica 
sobre la professió docent, basada en cerques d’informació, lectures i debats i, en el disseny i anàlisi 
d’instruments d’observació del context escolar. Aquestes activitats formatives s’organitzen a l’entorn de les tres 
setmanes a l’escola: a) setmana 1 en el primer trimestre escolar: anàlisi reflexiu sobre la professió docent a partir 
de la observació de l’acció docent del mestre/a observat i les característiques que el defineixen (C6c, C10a, C12a i 
C13); b) setmana 2 en el segon trimestre: observen i analitzen interaccions didàctiques i comportament de 
l’alumnat en el context, mitjançant la utilització d’instruments d’observació (C6c, C10a i C13); c) setmana 3: en el 
tercer trimestre, i amb grups cooperatius, planifiquen, apliquen i revisen una petita recerca basada en 
l’observació durant la tercera setmana d’estada a l’escola (C6c, C7b, C10a, C12a i C13). Cal destacar que les 
competències C6c, C12a i C13 (especialment, la C13) es treballen també a través de la pròpia activitat d’estada 
de pràctiques d’observació guiada a l’escola. 

El mòdul 3, Ciències Experimentals I (CEXPI) és disciplinari/didàctic i obligatori de 6 ECTS. Aquest mòdul es 
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desenvolupa en tres unitats formatives que cobreixen dues àrees estructurants dels continguts curriculars de 
ciències d’educació primària (la biodiversitat i la matèria) i les bases de la didàctica d’aquesta àrea.   

Els tres blocs del mòdul es realitzen en dos tipus de sessions: sessions teoricopràctiques de gran grup amb una 
part de classe expositiva, anàlisi i comentari de textos relacionats amb els continguts del mòdul i exercicis per 
afavorir la reflexió sobre l’ensenyament de les ciències (C1, C2, C3c, C7b, C9, C10a, C11); i sessions de treball 
pràctic de ciències realitzades en grups de fins a 24 estudiants per poder treballar adequadament al laboratori. 
Les sessions de treball pràctic inclouen la realització de pràctiques de laboratori guiades (C1, C2, C4, C10b, C11),  
el disseny d’una proposta didàctica centrada en el treball pràctic (C1, C2, C3c, C7a, C7b, C10a, C10b, C11),  i 
sessions de treball de camp amb sortides a la natura (C1, C7b, C10a, C10b, C11).  

El mòdul 4, Competències bàsiques i currículum (CBC), és de formació bàsica i didàctica i obligatori de 15 ECTS. 
Aquest és un mòdul que aborda la interdisciplinarietat dels estudis treballant de forma integrada el currículum 
de primària i les competències que s’hi treballen amb una panoràmica de diferents àrees curriculars amb una 
especial atenció a les llengües.  

El treball en aquest mòdul comprèn una gran varietat d’activitats tant en gran grup com en grups mitjans. 
Aquestes activitats inclouen les classes teoricopràctiques (C1, C3b, C6a, C12b) en gran grup que inclouen 
conferències monogràfiques realitzades per professors convidats;  tallers, realitzats en grup mitjà (C1, C3b, C5a), 
que es desenvolupen al llarg de sis setmanes, per a la realització de treballs en grup al voltant de les 
competències incloses al currículum (C1, C3a, C3c, C6a, C12b, C12c) i del disseny d’un projecte interdisciplinari 
contextualitzat (C3a, C3c, C5a, C12b, C12c). Aquests treballs es presenten posteriorment a la resta de la classe en 
sessions específiques. El treball dels alumnes en aquests grups estan molt lligades al treball autònom que han de 
realitzar fora de classe fent lectures i dissenyant activitats en grup (C1, C3a, C3b, C3c, C5a, C6a, C12b). 

El mòdul 5, Pràcticum 1 i TFG 1 (PR1), és obligatori de 20 ECTS. El pràcticum del grau en MEP també regulat per 
l’ordre ECI de 2007, juntament amb el TFG, ha de tenir com a mínim 50 crèdits en total. En el grau MEP de la UdG 
es realitzen, a part d’estades a l’escola a primer i segon (veure mòdul OSA) dos pràcticums de 15 ECTS (a 3r) i 24 
ECTS (a 4t) més una preparació per a l’anàlisi i la reflexió sobre les pràctiques docents i la recerca enfocada al TFG 
(6 ECTS a 3r dins d’aquest mòdul PR1, anomenat “seminaris de TFG”) i finalment el TFG de 4t (6 ECTS).  

Alhora està regulat que obligatòriament s’hagi de fer en centres formadors (escoles habilitades pel Departament 
d’Ensenyament per a tal finalitat). Cada curs durant el maig les escoles poden sol·licitar-ho i al juliol surt el llistat 
de centres formadors al DOGC, que aleshores en són durant 4 anys (si l’avaluació és positiva). El DPT ha creat un 
aplicatiu informàtic que comunica escoles i universitats, i permet certificar la tutela dels nostres estudiants per 
part dels mestres professionals en actiu i també l’avaluació recíproca escola-universitat (evidència 
3.6.6_MEP_Taula). Els mòduls de pràcticum requereixen molta atenció de la coordinació d’estudis i específicament 
s’han destinat recursos a una coordinació especial del pràcticum per als dos graus en mestre/a.  

El PR1 és realitza a tercer curs i com s’explicita en la taula 2 (evidència 3.6.2_MEP_Taula) i en la guia i els annexos 
del mòdul (3.6.2_MEP_PR1_1 i 3.6.2_MEP_PR1_6) consisteix fonamentalment en dues grans activitats formatives: 
les pràctiques escolars d’intervenció guiada combinades amb les tutories per part del professorat del grau i per 
part de la mestra tutora, i els seminaris de TFG.  

Les pràctiques i les tutories es recullen i representen en un portafolis o memòria de pràctiques que inclou 
diferents apartats (anàlisi del context escolar i de l’aula, diari reflexiu, planificació d’una unitat o seqüència 
didàctica, reflexió i avaluació de l’aplicació de la seqüencia al grup classe, autoavaluació i reflexió sobre el propi 
perfil docent). Amb aquesta activitat (estada i portafolis docent) es treballen d’una manera fonamental les 
competències C1, C3a, C3c, C3d, C4, C5a, C5b, C6a, C6c, C8, C9, C10a, C10b, C11, C12a, C12b, C12c, i C13. En 
menor mesura també es treballen les competències 5a i 9. Cada estudiant s’assigna a un/a mestre/a tutora (i al 
seu grup classe) i realitza el mateix horari i calendari de la tutora incloent la participació en reunions, claustres 
escolars, activitats de formació i comissions escolars, etc. Per la seva banda el tutor del Grau realitza tutories 
col·lectives a la facultat amb tots els estudiants que tutoritza per a seguir i orientar les tasques encarregades i 
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visita com a mínim en dues ocasions els altres agents (mestre tutor, estudiant, coordinador de pràctiques del 
centre...) a cadascuna de les diferents escoles, sobretot per a fer de mitjancer en l’organització i per avaluar 
formativament l’estudiant (C4, C7b, C10a i C10b). 

Els tres seminaris es realitzen en grup mitjà (unes 40 persones) i treballen de manera pràctica aquests continguts: 
reflexió sobre la pràctica, aportant pautes per a escriure i analitzar el diari de camp, descriure l’escola, l’aula i les 
sessions observades o fetes i analitzar-les (C2, C3a, C3b, C6c, C8, C10a, C12b); investigació en l’acció, és a dir, el 
tipus de recerca característica dels docents, inseparable dels objectius educatius i de millora, relacionada amb la 
planificació didàctica (C2, C3a, C3b, C6c, C8, C10a, C12b); i la introducció a mètodes de recerca quantitatius i 
qualitatius en educació, més aviat amb la finalitat de poder comprendre la recerca educativa publicada, que no la 
de poder aplicar aquests mètodes immediatament (C3a, C12b). 

El mòdul 6, el Treball Final de Grau (TFG), de 6 ECTS, fins a aquest curs està inclòs com a bloc dins del mòdul 
Pràcticum 2 i TFG 2 de 4t. En la taula 2 (3.6.2_MEP_Taula) s’aporten evidències per a explicar en detall les 
activitats formatives del mòdul. Entès com a activitat formativa, també s’adreça a treballar, aplicar i demostrar 
totes les competències del grau i per això està fortament vinculat al pràcticum. Per una banda, el TFG es defineix 
com a projecte de recerca o d’innovació/intervenció educativa relacionat amb un context determinat i amb la 
menció que cursa l’estudiant, i per altra banda, s’ha de presentar en forma d’article de revista científicoeducativa 
i s’ha de defensar davant d’un tribunal i, per tant, dóna eines a l’estudiant per a practicar tant la capacitat de 
comunicació i expressió d’idees amb diferents llenguatges adaptades a diferents públics (incloent les TIC) com les 
d’observació sistemàtica, reflexió sobre la pràctica, intervenció basada en el coneixement de bones pràctiques i 
cerca de la millora de la qualitat en educació, i d’anàlisi crítica respecte d’allò fonamentat, explorat, projectat, 
dut a terme i avaluat.  Amb l’elaboració del TFG es treballen d’una manera fonamental les competències 
C3a,C3b, C4, C6c, C10a, C12a, C12b i C13 , i depenent del treball en concret i/o d’una manera indirecta, però 
inclosa, totes les altres competències del perfil de mestre de primària: C3c, C3d, C5a, C5b, C7a, C7b,C8, C9, C10b, 
C11 i C12c. 

Per a elaborar el TFG cada estudiant té el seu tutor, que alhora ho és del seu pràcticum. Cada tutor té relació 
amb el grau MEP i amb la menció que cursa l’estudiant, i normalment dirigeix entre 4 i 15 treballs (sovint també 
de MEI), en diferents escoles. En les tutories obligatòries individuals i col·lectives, i també virtualment o per 
correu, la tutora comenta les propostes, els plantejaments, i el desenvolupament del TFG amb cada estudiant. 
Els tutors demanen per escrit esborranys del guió del TFG, proposen lectures i idees a l’estudiant, analitzen 
conjuntament el progrés i fixen el calendari i, en definitiva, orienten els estudiants. Com que hi ha tutories 
col·lectives i algunes es realitzen a l’escola de pràctiques, també es treballen les competències de reflexió i anàlisi 
en grup, treball en equip, gestió d’emocions, valors i relacions interpersonals, i comunicació (C3b, C6c, C7a, C8, 
C9, C10a, C12b i C13);  i d’una manera moderada, les competències C4, C5b, C7b  i C12a. 

Com es pot veure en taula 5 (evidència 3.6.5_MEI_Taula) els temes del TFG del curs 13-14 estan, molt 
majoritàriament, associats a les diferents mencions que cursen els estudiants (música, educació física, anglès, 
arts visuals, TIC, educació científica i educació per adults) i, per tant, la planificació temàtica dels TFG concorda 
amb els grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat, tal com es pot veure en 
l’evidència 3.6.5_MEP. El sistema de supervisió dels TFG s’ha descrit prèviament en l’estàndard 4 i a l’apartat 6.2 
de l’estàndard 6 es detallen els criteris d’avaluació i la informació pública que hi fa referència. 

La defensa del TFG es realitza davant d’un tribunal composat pel tutor del pràcticum i el TFG, un expert en el 
tema (un altre professor de la menció i de la mateixa àrea i línia de recerca) i un tercer professor del grau. 
L’estudiant exposa oralment en 15 minuts el seu treball, ajudat dels recursos tecnològics i altres que consideri 
pertinents, i es dediquen 15 minuts més als comentaris del tribunal i les respostes de l’estudiant (C3a, C11 i C13). 
És una activitat pública i oberta a qui hi vulgui assistir, incloent-hi les/els mestres de les escoles de pràctiques. 
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6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 
Els sistemes d'avaluació per a les assignatures del grau són d'accés públic i es poden consultar en el marc del 
disseny complet de cada mòdul que inclou, a més, detall sobre el professorat responsable, els continguts, la 
bibliografia i altres informacions rellevants. La Taula 3 (evidència 3.6.3_MEP_Taula) mostra, per a cadascun dels 
mòduls seleccionats, l'enllaç a la informació pública i el llistat d'activitats d'avaluació amb la descripció dels 
criteris i el percentatge en pes de la nota respecte del bloc o mòdul. La informació sobre els resultats 
d'aprenentatge relacionats amb cada activitat formativa i/o d’avaluació (evidencia 3.6.2_MEP_Taula) es troba 
disponible únicament per als estudiants matriculats i professorat responsable de cada assignatura tant a través 
de la intranet com també en els guions, pautes i rúbriques d’avaluació penjades en el “moodle” de cada 
assignatura. S'inclouen les evidències de les pautes i criteris a l’evidència 3.6.3_MEP_Taula i dels treballs i tasques 
avaluables realitzades per estudiants  a l’evidència 3.6.7_MEI per tal de facilitar una visió global de l'avaluació en 
cada cas. La Taula 4 (evidència 3.6.4_MEP_Taula) mostra les qualificacions de totes les assignatures del grau en 
MEP.  
Gran part (la majoria) de les activitats formatives que hem comentat a l’apartat 6.1 són també activitats 
d’avaluació, i s’han inclòs a la Taula 2 (evidencia 3.6.2_MEP_Taula) on també s’hi troben les proves escrites, ja que 
en el grau s’entén com a bona pràctica la consideració d’exàmens, exposicions orals, i altres proves d’avaluació 
com a activitats d’aprenentatge. Les que no s’avaluen directament no seran esmentades en aquest apartat. 

L’anàlisi global dels mòduls seleccionats ens permet concloure que la varietat d’estratègies i instruments 
d’avaluació, i la dedicació del professorat implicat (que sovint suposa anar més enllà de les hores establertes), 
permet una avaluació ajustada als objectius i resultats d’aprenentatge pretesos, molt qualitativa i tanmateix 
rigorosa, que compensa relativament la dificultat d’un feedback individualitzat i ràpid degut al gran nombre 
d’estudiants del grup i els recursos de professorat disponibles. En el cas del Grau en MEP, l’avaluació dels 
aprenentatges pretesos és una eina més d’aprenentatge significatiu, autònom i metareflexiu dels estudiants.  

El mòdul 1, Societat, família i escola (SFE), es desenvolupa en tres blocs de contingut (Sociologia, TIC i Ideologia, 
ciència i educació). En la taula 3 (evidència 3.6.3_MEP_Taula) s’han descrit els sistemes i la ponderació de 
l’avaluació per a cada bloc perquè s’identifiquen millor els objectius i criteris d’avaluació. De tots els grups i blocs 
de sistemes i criteris d’avaluació se n’han annexat evidències, així com dels treballs dels estudiants. Aquí farem 
una anàlisi global amb relació a les competències (que s’han especificat en l’evidència 3.6.2_MEP_Taula). 

Els blocs (futures assignatures) “Sociologia de l’educació” i “Ideologia, ciència i educació” valen un 60% de la nota 
del mòdul (40% i 20% respectivament). Treballen i avaluen els resultats sobretot de coneixement i comprensió 
de la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual, i de les seves bases històriques, 
teòriques, ideològiques i sociològiques (C6c, C12a) i del “saber fer” (estratègies) que s’hi associa (C6: assumir la 
necessitat de formació continuada, reflexionar críticament sobre el coneixement, les teories i les lleis), així com 
també la C13 per la banda de la deontologia i la reflexió crítica i deontològica (fomentar actuacions personals i 
professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat) sobre el sistema social i escolar 
contemporani. El bloc de Sociologia ho fa amb tres grans sistemes d’avaluació: a)exercicis i treballs escrits 
individuals que computen un 25% de la nota del bloc (glossari de sociologia, resums i anàlisi de lectures, cerques 
d’informació) i que s’avaluen com a fet/no fet, més un petit assaig sociològic sobre la història escolar personal i 
una prova escrita d’anàlisi sobre una entrevista real i sobre les lectures obligatòries (que s’avaluen amb una 
qualificació estàndard), b) un treball de recerca sociològica en grup (25%), i c) un examen sobre tots els 
continguts del bloc (50%). El bloc Ideologia, ciència i educació ho fa amb treballs individuals o en grup realitzats 
durant les sessions (20%), i una prova escrita que val el 70% i que inclou una pregunta sobre un llibre obligatori, 
escollit i llegit per l’estudiant (10%).  

El bloc “TIC a l’escola” (futura assignatura), que val un 40% en al nota de mòdul, s’adreça específicament a 
avaluar la C11, que reuneix la competència de comprensió i utilització de les TIC i els mitjans audiovisuals a nivell 
de futur docent escolar i a nivell d’estudiant universitari, receptor i productor crític d’aquestes tecnologies. Un 
20% de la nota del bloc vindrà per les activitats pràctiques experimentals realitzades a classe, individualment o 
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en grup, amb ordinador, càmera i/o internet; un 30 % ve dels dos treballs de curs (creació d’una narrativa 
audiovisual i anàlisi d’un material educatiu TIC) que es fan en grup, i el 50% restant és el que val una prova 
escrita sobre tots els continguts desenvolupats en el bloc. La C6ci la C12a s’hi avaluen també, perquè les TIC són 
un coneixement conceptual i tècnic (estratègic), històricament situat, necessari per a comprendre l’evolució i 
característiques del sistema escolar en la contemporaneïtat i en el futur, i per a promoure la crítica dels mass 
media. La C13, per la seva banda, i en aquest cas, també s’avalua per la banda dels treballs en grup i de la 
capacitat d’expressió i comunicació amb diferents llenguatges (gestió d’emocions, valors i creences en relacions 
interpersonals), i per la demostració “d’actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la 
responsabilitat i la sostenibilitat" en els treballs creatius, analítics i reflexius, individuals o en grup. 

El curs 2013-14, la majoria d'estudiants de MEP (95,79%) van superar el mòdul (1,01% E, 37,89% N, 56,84% A), i 
un 4,21% la va suspendre. 

El mòdul 2, Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (OSA), és també molt complex i els seus sistemes 
d’avaluació també s’adrecen a competències molt àmplies, incloent-hi la C6c, la C12a i la C13 com en el mòdul 
anterior. Específicament el mòdul sencer s’adreça a la 10a (reflexionar sobre les pràctiques d’aula per millorar la 
pràctica docent) perquè els sistemes d’avaluació, que es corresponen amb les activitats formatives explicitades, 
es relacionen estretament amb les pràctiques d’observació a l’escola.  

Hi ha una activitat d’avaluació per a cada setmana a l’escola, en les que es tracta de relacionar la teoria, les 
lectures i els debats de les classes, amb la creació o selecció d’instruments d’observació i anàlisi que s’apliquen a 
una realitat pràctica: la primera (5%), una activitat de reflexió sobre les estils de docència a partir de l’observació 
del docent tutor a l’escola (evidència 3.6.3_MEP_OSA_1), la segona (10%) és una aplicació en grup cooperatiu 
d’instruments d’anàlisi al context de l’escola en al segona estada (evidències 3.6.3_MEP_OSA_2, 3.6.3_MEP_OSA_3, 
3.6.3_MEP_OSA_4, 3.6.3_MEP_OSA_5, 3.6.3_MEP_OSA_6, 3.6.3_MEP_OSA_7), i la tercera (25%) és una petita recerca 
organitzada en grup que es realitza durant la tercera setmana (evidència 3.6.3_MEP_OSA_8). Com veiem, en totes 
elles s’avaluen les competències comentades (C6c, C10a, C12a i C13). A nivell de mòdul, hi ha dues proves 
escrites, una de preguntes obertes (20%) i l’altra tancades (20%) (evidències 3.6.3_MEP_OSA_9 i 3.6.3_MEP_OSA_10). 

D’altra banda, aquestes mateixes competències però especialment la C13 i la C6c (resultats d’aprenentatge 
relatius a la gestió i comunicació personal i interpersonal d’emocions, frustracions, expectatives, valors, així com 
a la reflexió autocrítica i l’acceptació de crítiques d’altri, respecte dels propis estereotips i prejudicis docents) 
s’avaluen a través del PAT amb les tutories i el diàleg i debat entre iguals que avalua el tutor de PAT i computa un 
20% de la nota del mòdul (evidències 3.6.3_MEP_OSA_11, 3.6.3_MEP_OSA_12, 3.6.3_MEP_OSA_13, MEP_OSA_14, 
3.6.3_MEP_OSA_15, 3.6.3_MEP_OSA_16, 3.6.3_MEP_OSA_17, 3.6.3_MEP_OSA_18, 3.6.3_MEP_OSA_19). 

El curs 2013-14, la majoria d'estudiants de MEP (97,85%) van superar el mòdul (1,07% MH, 75,27% N, 21,51% A), 
i un 2,15% la va suspendre. 

El mòdul 3, Ciències Experimentals I (CEXPI), avalua els aprenentatges treballats amb les activitats formatives 
descrites (evidència 3.6.2_MEP_Taula) que aborden fonamentalment les competències C1, C2 i C9: els criteris 
associats serien en resum el domini adequat dels coneixements disciplinaris i didàctics de l’àrea de ciències 
experimentals tractats al mòdul; i el coneixement teòric i pràctic de la planificació i la  integració del treball 
experimental. El mòdul s’avalua amb quatre activitats, una prova escrita individual de preguntes obertes que 
avalua els continguts expositius, les lectures proposades i les pràctiques de laboratori (50% de la nota final) 
(evidència 3.6.3_CEXP1_3) i tres activitats de grup relacionades amb el treball pràctic i experimental: a) la memòria 
del treball de pràctiques de laboratori guiades (20% de nota final) (evidència 3.6.3_CEXP1_1), b) disseny d’un taller 
experimental (20% de la nota final) (evidència 3.6.3_CEXP1_2) i c) disseny i exposició a classe d’una activitat de 
treball de camp (10% de la nota final). 

Com a competències més estratègiques i transversals, el mòdul avalua la correcció i claredat en la comunicació 
escrita i oral (11), i per la metodologia emprada, l’aprenentatge reflexiu i en grup, la competència de reflexionar 
sobre la pràctica, relacionant-la de manera pertinent amb la teoria (10a), amb criteris com aquests: la capacitat 
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d’argumentació i justificació de les opinions defensades, així com la capacitat de treballar de forma cooperativa 
per assolir objectius comuns. 

El curs 2013-14, la majoria d'estudiants de MEP (98,82%) van superar el mòdul (0,59% MH, 1,77% E, 66,86% N i 
28,99% A), i un 1,18% la va suspendre. 

En el mòdul 4, Competències bàsiques i currículum (CBC), hi ha cinc activitats d’avaluació. Dues d’aquestes 
activitats es realitzen en grup i comprenen un treball escrit i una presentació oral: l’elaboració d’una 
programació d’una competència bàsica (20% de la nota) (evidències 3.6.3_CBC_1, evidència 3.6.3_CBC_2, evidència 
3.6.3_CBC_3) i el disseny d’un projecte globalitzat i contextualitzat (30% de la nota) (evidència 3.6.3_CBC_4). Els 
alumnes elaboren individualment una programació d’activitats competencials (20% de la nota) (evidència 
3.6.3_CBC_5) i completen una prova escrita que conté preguntes múltiples i la resolució d’un cas pràctic (20% de 
la nota).  El 10% restant s’obté a partir de la participació dels alumnes en pràctiques d’aula. 

Els criteris d’avaluació es relacionen amb les competències que aborda el mòdul, molt especialment la C1 
(conèixer les àrees curriculars, la relació interdisciplinària i el cos de coneixements didàctics entorn dels 
procediments d’ensenyament i aprenentatge), C3a (dominar l’expressió i la comprensió oral i escrita) i C12b 
(conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius). 

El curs 2013-14, la majoria d'estudiants de MEI (98,81%) van superar el mòdul (2,98% MH, 11,90% E, 79,76% N, 
4,17% A), i un 1,19% la va suspendre. 

Les activitats avaluables del mòdul 5, Pràcticum 1 i TFG 1 (PR1), han de permetre valorar totes les competències 
del grau, si bé la gran majoria a nivell d’adquisició inicial. Tanmateix, les competències de coneixement, expressió 
i comunicació, comprensió i didàctiques ja s’han treballat en els mòduls de didàctiques específiques superats 
durant els primers dos cursos del grau: C1, C3a, C3c, C3d, C4, C5a, C5b, C8, C9, C11  (l’activitat que ha de fer 
l’estudiant és dissenyar i dur a terme una unitat didàctica en context). Les competències relacionades amb la 
gestió de l’aula, la comunicació amb famílies i l’entorn, i la intervenció en l’organització dels aprenentatges i la 
millora en el context escolar (C3c, C4, C5a, C9, C10, C10b, C12a, C12b, C12c) es treballen però no es poden 
demostrar completament perquè només es podrà fer-ho en una situació professional. Tot i així precisament les 
pràctiques permeten la immersió de l’estudiant en una institució escolar, i l’assaig de la gestió d’un grup classe o 
diversos. Un altre grup de competències que es relacionen amb la reflexió, la recerca i l’avaluació es treballen i 
s’avaluen en les pràctiques, les tutories i els treballs (sobretot el diari i l’anàlisi del context i de l’aula), i 
especialment en els seminaris de TFG ja explicats: C4b, C10a, C13. Cal dir que l’estudiant presenta un portafolis 
de pràctiques que conté totes aquestes activitats al tutor de la facultat; que hi ha algunes activitats relacionades 
amb els seminaris que s’avaluen amb treballs o proves escrites a banda; i que una part important de  l’avaluació 
es realitza a partir de l’observació i la tutoria per part del tutor de l’escola. 

En tot cas, s’han definit tres dimensions competencials del pràcticum (projecte “Guies d’avaluació de les 
competències” d’AQU, en concret: “Guia per l’avaluació de les competències en el pràcticum de mestres”, 
elaborada per investigadors dels graus MEI i MEP de la UdG): 1) col·laboració amb la institució escolar, 2) gestió  
dels aprenentatges a l’aula, incloent-hi la planificació i el disseny didàctic, i 3) reflexió, innovació i recerca per a 
millorar la qualitat de la docència que reuneixen les competències i que són la base de les rúbriques 
(3.6.2_MEP_PR1_6) que utilitzen els diferents agents de l’avaluació d’aquest mòdul: com a mínim, la persona 
tutora de la facultat, la mestra tutora de l’escola, el professorat dels seminaris de TFG, i el propi estudiant.  

És interessant assenyalar que els pesos de les diferents avaluacions (3.6.2_MEP_PR1_1 i  3.6.2_MEP_PR1_6) són 
significatius: El 40% depèn del tutor de l’escola, que avalua les pràctiques en si, i particularment les dimensions 1 
i 2 que hem descrit; el tutor de la facultat avalua amb un altre 40% el portafolis; l’estudiant s’autoavalua amb 
una rúbrica que conté tots els ítems de la del tutor i de la del professor universitari (5%) i els seminaris valen un 
15%. 

El curs 2013-14, la majoria d'estudiants de MEP (99,40%) van superar el mòdul (4,81% MH, 45,18% E, 45,78% N i 
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2,41% A), i un 0,60% la va suspendre. 

El mòdul 6, Treball Final de grau (TFG), és en si mateix l’elaboració d’un treball o projecte com a activitat 
d’avaluació final i global del nivell d’assoliment de les competències del grau. Insistim aquí que està molt 
relacionat amb el pràcticum de 4t, i amb la menció que cursa l’estudiant. També recordem que no totes les 
competències del grau es poden considerar assolides al màxim nivell, ja que són en si mateixes professionals (per 
exemple, exercir les funcions de tutoria i orientació dels pares, i intervenir en el funcionament de l’escola, la C10 
i la C12c).  

Com es pot veure en les evidències (tant les taules T2 i T3, com els annexos de guions del treball i de criteris i 
rúbriques d’avaluació, com en les mostres de treball dels estudiants) el TFG en si mateix i de manera estructural 
(per a qualsevol TFG) permet avaluar: 

• les competències d’expressió oral i escrita, així com de comunicació en diversos llenguatges, també les 
TIC, amb diferents audiències i amb la comunitat científica de l’àmbit en particular (C3a, C3c, C11, C13) 
tant pel format de l’article elaborat com per l’exposició oral davant del tribunal;  

• les de recerca, d’observació, d’anàlisi i de reflexió sistemàtica sobre la pràctica per a millorar la tasca 
docent, ja que es tracta en qualsevol cas d’explorar i dur a terme accions innovadores i de millora en un 
context determinat, o de fer recerca educativa amb la mateixa finalitat (C6a, C10a, C12b, C12c, C13) 
recolzant-se en la teoria i en l’anàlisi de la realitat escolar (obtenir, classificar i analitzar dades, interpretar 
textos científics i dades, aplicar la recerca en l’acció i altres mètodes característics de recerca educativa: 
basada en imatges, comparativa, estudi de cas, clínica, descriptiva);  

• i en general, de manera relativa als temes concrets de cada treball,  de tota la resta de competències que 
bàsicament inclouríem en les dimensions 1 (col·laborar amb la institució) i en la 2 (dissenyar, planificar, 
dura a terme accions didàctiques i gestionar l’aula per a promoure aprenentatges holístics en contextos 
de diversitat) i que no tornem a enumerar.  

Les taules 2 i 3 (evidència 3.6.2_MEP_Taula, evidència 3.6.3_MEP_Taula) expliquen en què consisteix el treball, quines 
competències s’hi associen, i quins són els instruments i criteris d’avaluació. En aquest sentit, cal recordar que 
l’article en si val el 40% de la nota del TFG (i l’avalua el tutor, que és un expert en el tema) i la defensa, el 60%. 
Per a assegurar que el sistema de supervisió i avaluació sigui pertinent per certificar els resultats d’aprenentatge, 
el tribunal de TFG el composa un expert del tema (un altre professor vinculat a la menció i al grau), el tutor de 
pràcticum i TFG, i un altre professor del grau. 

En el curs 13-14, i com explica la taula 5 (evidència 3.6.3_MEP_Taula), la majoria d'estudiants de MEP (96,92%) van 
superar el mòdul (4,32% MH, 38,27% E, 48,77% N i 1,85% A), i un 3,08% la va suspendre A part de les taules 2, 3 i 
5, es presenten evidències dels TFG realitzats i avaluats amb excel·lent, notable, aprovat i suspès, així com la guia 
del TFG i especialment, els annexos amb les rúbriques d’avaluació.  

Encara que aquests mòduls valorats són una part només del pla d’estudis del Grau, representen bé la diversitat 
del seu desenvolupament global i, com es pot deduir, és necessari un grau de coordinació important a tots nivells 
per aplicar-lo correctament. Per totes dues raons (complexitat i necessitat d’un entramat estable de coordinació) 
i tot i que el procés de revisió per a la millora i la sostenibilitat dels plans de grau en mestre ja ha produït una 
modificació, considerem que cal continuar treballant per a una revisió continuada i així s’especifica en el pla de 
millora d’aquest autoinforme [AM 6.2.1]. 

 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
Els últims indicadors disponibles corresponen al curs 2013-14. Atesa la novetat del grau, algunes de les dades no 
estan disponibles per a alguns dels cursos anteriors al 13-14. Per primera vegada disposem de la taxa de 
graduació en T+1, i tot i que només s’han graduat dues generacions d’estudiants, podem començar a interpretar 
els indicadors numèrics amb una mica més de solidesa. Si la taxa de graduació en quatre cursos (en T) és més 
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baixa del que caldria esperar veient els índexs d’abandonament i de rendiment acadèmic (que ens parlen de 
l’altíssim rendiment dels estudiants de MEI, i d’una taxa inapreciable d’abandonament) és en gran mesura 
perquè a la UdG se’ls ha exigit la certificació d’un nivell B2.1 d’anglès per mitjà dels mecanismes oficials 
establerts. Alguns estudiants han preferit dedicar un cinquè any a obtenir-lo.  

Les dades respecte del rendiment recullen també les dels últims cursos de la diplomatura (del 2009-10 al 2011-
12) i cal dir que el 2012 encara cap estudiant de grau podia haver obtingut el títol, així que la dada es refereix a 
aquells. Això ens permet observar que el rendiment de les estudiants ha continuat en els màxims previstos en la 
memòria i que es basaven en l’anàlisi de les dades de la diplomatura: al voltant del 97%. Coherentment, la taxa 
d’eficiència en els dos cursos 2012-13 i 2013-14, és del 100% i del 99% respectivament, i les taxes 
d’abandonament són inapreciables. Aquestes dades ens permeten valorar positivament que el grau està 
consolidant-se i que es genera una implicació forta dels estudiants amb l’estudi, amb el suport de la manera 
d’enfocar els aprenentatges i l’avaluació dels mateixos.   
 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. 
La primera promoció del grau de Mestre/a en Educació Primària es va graduar el curs 2012-13 de manera que no 
tenim dades oficials d’inserció laboral. No obstant això, hem fet un buidatge de les dades disponibles de la 
diplomatura de Mestre en Educació Primària de la darrera promoció avaluada (2010), extretes de l’estudi 
publicat per l’AQU sobre Universitat i treball a Catalunya 2014 (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya. Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les 
universitat catalanes. Barcelona: AQU.. http://www.aqu.cat/estudis/graus/2014.html#.VQgk646KLhU). 
La taxa d’ocupació dels diplomats de Mestre d’educació primària (84.21%) de la darrera promoció avaluada 
(2010) se situa per sobre de la mitjana dels diplomats de la mateixa titulació 82.46%)  a totes les universitats 
catalanes i és la segona més alta d’entre les universitat públiques (cal tenir en compte que les universitats 
privades, amb una taxa superior, insereixen laboralment, de manera molt majoritària, els seus diplomats de 
magisteri en centres d’ensenyament privat fet que fa que les seves taxes no siguin comparables directament). 

Pel que fa a la taxa d’adequació de les feines de funcions pròpies que requereixen el títol de Mestre en Educació 
Primària els diplomats de la UdG se situen, amb un 54,72%, en xifres comparables a les de la resta d’universitats 
públiques (que tenen taxes d’entre 51,79% i 59,46%). Un 11,32% dels estudiants enquestats estan treballant en 
feines que requereixen una titulació universitària però no específicament la diplomatura de Mestre d’Educació 
Primària. D’aquests 7,55%  tenen funcions relacionades amb els estudis i el 3,77% restant no. 

Quant a la valoració de la utilitat de la formació rebuda, els estudiants de la promoció de 2010 se situen al 
voltant de la mitjana de les universitats públiques tant pel que fa a la formació teòrica com a la pràctica, essent 
aquesta darrera més ben valorada (4,26 i 3,75 en una escala de 7 amb desviacions de 2,09 i 1,82 
respectivament). 

En general, doncs, l’adequació dels estudis a les necessitats laborals és comparable a la de la resta d’universitats 
catalanes i la taxa d’ocupació és sensiblement millor a la de les universitats públiques situades fora de Barcelona. 

Des de la FEP s’ha realitzat el març de 2015 una enquesta sobre ocupació als graduats de les noves titulacions i, 
en el cas del Grau en Mestre/a en Educació Primària, han respost 46 graduats (un 20,6% dels enquestats). La 
majoria (83%; n=38) té feina remunerada, en gran mesura relacionada amb la seva titulació (83%; n=20) i més de 
la meitat treballen en una feina que requereix haver estudiat el seu grau (58%; n=22) (evidència 
3.6.9_FEP_Inserció_Laboral_Graduats) [AM 6.4.1]. 

 
 
 
  

http://www.aqu.cat/estudis/graus/2014.html
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GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL 
 
L’educador social té antecedents molt importants en les diferents figures educatives que durant el S.XX han anat 
donant resposta a les diferents necessitats educatives i socials. Així, denominacions com educadors de carrer, 
monitors, cuidadors, animadors i figures com l’educador especialitzat i l’animador sociocultural, que avui 
integren l’educació social, han estat antecedents clars d’aquesta figura. El Grau en Educació Social ofereix una 
formació generalista, principalment a través de les assignatures obligatòries, i la possibilitat d’una certa 
especialització a través d’assignatures optatives i el pràcticum professional. Les sis assignatures que s’utilitzen en 
la discussió d’estàndards, s’han seleccionat perquè representin diferents cursos de la titulació. Les assignatures 
seleccionades són: 

• Assignatura 1: L’Educador Social i la seva acció (ESA, primer curs, 12 ECTS) 
• Assignatura 2: Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l’acció socioeducativa (DPE, segon curs, 

12 ECTS) 
• Assignatura 3:  Programes i eines d’Intervenció Socioeducativa (PEI, segon curs, 12 ECTS) 
• Assignatura 4: Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (OGA, tercer curs, 12 

ECTS) 
• Assignatura 5: La Psicologia coma eina per a la pràctica educativa (PSI, primer curs, 12 crèdits)3 
• Pràcticum 2 (PR2, quart curs, 30 ECTS) 
• Treball Final de Grau (TFG, quart curs, 12 ECTS) 

Totes les assignatures seleccionades són obligatòries. L’assignatura 1 introdueix els estudiants en el camp de 
l’educació social; les assignatures 2 i 4 tracten diferents aspectes teòrico-metodològics del treball dels educadors 
socials. A l’assignatura 3 s’aprofundeix en eines d’acció socioeducativa en tres àmbits de treball específics. El 
pràcticum 2 es desenvolupa en entorns professionals i el TFG té un caire teòric i d’aproximació a la recerca en el 
camp socioeducatiu. 

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 
Durant el curs 2008-09 el professorat implicat en el desenvolupament del Grau d’Educació social va signar un 
conveni amb AQU Catalunya per desenvolupar una Guia d’avaluació de les competències en Educació social. 
Aquest treball va portar a la definició, per cada una de les competències, de resultats d’aprenentatge específics 
per cada curs del Grau (evidència 3.6_ES_1) i ha servit de base per l’organització de les activitats formatives i 
sistemes d’avaluació de les assignatures. A més, les guies docents de cada assignatura especifiquen els resultats 
d’aprenentatge que té assignats i la relació amb les activitats formatives i d’avaluació.  

La Taula 1 (evidència 3.6.1_ES) recull un llistat de les competències del grau en Educació Social, juntament amb la 
valoració de la rellevància d'aquelles que es vinculen a cadascuna de les sis assignatures seleccionades.  A la 
Taula 2 (evidència 3.6.2_ES_Taula) es detallen les diferents activitats de formació per a aquestes assignatures, 
indicant la seva relació amb les competències del Grau. 

L’assignatura 1, L’Educador Social i la seva acció (ESA), té l’objectiu de facilitar als estudiants de nou ingrés una 
aproximació a la figura professional de l’educador social en els principals espais d’intervenció professional, a les 
seves funcions i àrees de treball prioritaris. Amb aquesta finalitat es realitzen diferents activitats que es recullen 
en un portafolis, amb el qual es treballen la majoria de competències del assignatura (CT8, CT12, CT14 i CE17),  

                                                           
3 Aquesta assignatura s’ha afegit a l’autoinforme el 10 setembre de 2015 a requeriment de l’informe previ de 
revisió emès pel CAE (07092015). 
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que permet desenvolupar una actitud reflexiva al voltant de la figura de l’educador social en el context actual 
(evidència 3.6.2_ESA_3) i que porta a l’estudiant a gestionar la informació (CT6) i a documentar-se i buscar 
informació (CE27) per actualitzar i aprofundir en el coneixement dels diversos àmbits. L’elaboració d’un informe 
sobre visites fetes a centres i serveis socioeducatius permet reunir els aprenentatges sobre els àmbits de treball 
de l’educador social (evidència 3.6.2_ES_ESA_2). 

L’assignatura 2, Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l’acció socioeducativa (DPE), té l’objectiu de 
proporcionar als estudiants els elements per conèixer, analitzar i saber dissenyar projectes d’acció 
socioeducativa, bàsicament en l’àmbit comunitari. L’assignatura s’estructura en tres unitats formatives; dues de 
caire més aplicat i instrumental, i una de caire més teoricoconceptual. Entre les activitats formatives hi ha les 
classes expositives i participatives que es combinen amb altres metodologies com la realització de debats, 
exercicis de resolució de problemes, aprenentatge cooperatiu, o anàlisi d’articles i documents, que ajuden els 
estudiants a consolidar la seva capacitat de treballar en equip, a mantenir una actitud d’escolta activa, a afrontar 
els objectius d’aprenentatge de forma crítica i constructiva (CT15 i CT16), i a desenvolupar les competències més 
específiques vinculades a l’assignatura (CE19, CE23, CE26). L’activitat formativa que constitueix l’eix de 
l’assignatura és la realització d’un treball en equip consistent en l’elaboració d’un projecte (evidència 
3.6.2_ES_DPE_4), que comença pel diagnòstic i finalitza amb l’elaboració d’un vídeo explicatiu del projecte. 
L’elaboració d’un assaig a partir d’un procés d’aprenentatge cooperatiu i d’avaluació per companys permet 
treballar les competències CE19 i CT1 (evidència 3.6.2_ES_DPE_2). S’ha obert un grup de Facebook per tal que 
l’intercanvi d’informacions i coneixements entre estudiants i professorat. 

L’assignatura 3, Programes i eines d’Intervenció Socioeducativa (PEI), s’adreça a aprofundir en les particularitats i 
condicionants específics de l’acció socioeducativa que realitza l’educador social amb tres col·lectius concrets. 
Durant el curs 2013-14 s’han treballat els següents col·lectius: persones amb discapacitat, infants i joves en risc 
social i persones adultes. De cada un dels blocs se n’encarrega un professor diferent. Les activitats 
d’aprenentatge s’adrecen a contextualitzar els models d’acció socioeducativa actuals amb cada un dels 
col·lectius, tenint en compte els paràmetres que la condicionen (normatives, estructures i actuacions 
professionals) i a presentar i discutir les principals tendències pel que fa els programes i intervencions 
socioeducatives amb aquests col·lectius. Entre les activitats formatives destaquen la visualització i comentari de 
documentals (evidència 3.6.2_ES_PEI_6), la lectura i discussió de temes relacionats amb el temari (evidència 
3.6.2_ES_PEI_5) i anàlisi de casos (evidència 3.6.2_ES_PEI_9). Amb aquesta assignatura es pretén contribuir a què els 
estudiants reconeguin com la diversitat condiciona la seva intervenció (CT10) i aprenguin eines que els ajudin a 
actuar d’acord amb el perfil professional de l’ES amb els col·lectius estudiats (CT17), desenvolupant estratègies 
socioeducatives en situacions d’exclusió i discriminació social (CT24 i CT21). La cerca de documentació també es 
treballa (CT27) i en conjunt, es pretén que els aprenentatges de l’assignatura li permetin l’adaptació a situacions 
noves en contextos professionals (CT14). 

L’assignatura 4, Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (OGA), té com a objectiu 
l’aprenentatge de les bases teoricopràctiques de l’organització de centres i serveis, i de l’avaluació de programes 
i serveis en l’àmbit socioeducatiu. Amb aquesta finalitat es desenvolupen diverses activitats formatives de 
simulació de la creació d’una organització (evidència 3.6.2_ES_OGA_7) i d’elaboració d’un pla d’avaluació d’un 
programa o servei (evidència 3.6.2_ES_OGA_9) que, juntament amb les classes expositives en gran grup i grup 
mitjà, l’anàlisi de casos i les tutories grupals, busquen incidir en les competències CT8, CT19, CE22 i CE25. Les 
activitats que es realitzen en grup, atès que comporten un procés de presa de decisions sobre aspectes 
relacionats amb l’organització i l’avaluació, incideixen també en el treball d’alguns aspectes de la competència 
CT15 “Afrontar situacions de forma creativa”. Aquesta assignatura també s’adreça al treball de les competències 
d’anàlisi i síntesi d’informació escrita i la comunicació en una llengua estrangera a través d’activitats de lectura i 
comentari de textos (CT1 i CT4) (evidències 3.6.2_ES_OGA_2; 3.6.2_ES_OGA_3; 3.6.2_ES_OGA_4). Es proposa valorar 
l’adequació de l’assignació de la CT7 a aquesta assignatura. 

L’assignatura 5, La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (PSI), té l’objectiu d’aproximar als estudiants 
als conceptes de pensament social i el seu desenvolupament al llarg del cicle vital en el marc de la intervenció 
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socioeducativa. Amb aquesta finalitat els estudiants treballen les diferents unitats formatives de forma grupal i 
en col·laboració amb el professorat de l’assignatura. L’assignatura s’organitza en tres unitats formatives; a) 
aprofundir en la comprensió de conceptes com Interacció Social, Realitat Social, Socialització, Aprenentatge i 
Desenvolupament Psicològics, b) comprendre l’esser humà com un esser social, c) la visió de l’esser humà com 
un esser en transformació a través de tot el cicle vital. Aquestes unitats formatives es treballen a partir de classes 
expositives en grup gran (CT7,CT8,CT10,CT14,CT15,CE18), la lectura de textos explicatius de les diferents 
perspectives psicològiques , l’anàlisi i el debat d'un exponent de la realitat  (CT7, CT8,CE27) i la visualització d'un 
vídeo que exemplifica el procés de socialització i les relacions de poder (CT7, CT8,CE18) (evidència 3.6.2_ES_PSI_1). 

El Pràcticum 2 (PR2) s’orienta al treball de les competències professionals relacionades amb el desenvolupament 
de l’acció professional i la seva anàlisi. Dels 30 ECTS, 20 corresponen a les pràctiques externes i 10 a les tutories, 
treball del diari reflexiu i a l’elaboració d’altres materials necessaris pel desenvolupament de les pràctiques en els 
centres. Les pràctiques externes consten de 25h setmanals presencials al centre de pràctiques (1er semestre, 
total de 350 hores) més 8 hores setmanals de preparació de tasques i materials. Són supervisades per un 
professor dels estudis i per un professional del centre de pràctiques (tutor de centre) (evidències 3.6.2_ES_PR2_1; 
3.6.2_ES_PR2_2; 3.6.2_ES_PR2_3; 3.6.2_ES_PR2_4; 3.6.2_ES_PR2_5; 3.6.2_ES_PR2_6). El diari reflexiu és on l’estudiant 
deixa constància, de manera reflexiva, de les activitats que realitza i fa una anàlisi d’incidents crítics (evidències 
3.6.2_ES_PR2_1; 3.6.2_ES_PR2_3; 3.6.2_ES_PR2_5; 3.6.2_ES_PR2_6). Les 4 tutories grupals (6-7 estudiants) 
constitueixen un espai d’intercanvi d’experiències i de reflexió, alhora que faciliten l’avaluació del seu 
aprenentatge (evidències 3.6.2_ES_PR2_1; 3.6.2_ES_PR2_6). Finalment, l’autoavaluació constitueix una activitat que 
cerca la reflexió sobre el perquè de l’actuació professional pròpia i l’aprenentatge personal que se’n deriva 
(evidències 3.6.2_ES_PR2_1; 3.6.2_ES_PR2_6). Els estudiants poden escollir entre un ventall de centres i serveis de 
diferents àmbits relacionats amb l’educació social. El curs 2013-14 els estudiants van fer pràctiques en 38 serveis 
diferents, de 12 àmbits d’intervenció de l’educador social (Taula 6, evidència 3.6.6_ES). La majoria dels estudiants 
fan pràctiques en centres de Catalunya, si bé alguns estudiants fan pràctiques a l’estranger. 

El Treball final de grau (TFG) comporta la realització d’un treball escrit en què s’apliquen, s’integren i es 
desenvolupen els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el Grau. S’elabora 
un treball escrit, en forma d’article, sobre un tema escollit per l’estudiant a partir dels àmbits proposats pel 
professorat (evidències 3.6.2_ES_TFG_1; 3.6.2_ES_TFG_2; 3.6.2_ES_TFG_3). Els estudiants assignats a un mateix 
professor treballen a partir del mateix tema, però desenvolupen el treball de forma individual, amb un 
seguiment a través de 4 tutories grupals obligatòries (evidències 3.6.2_ES_TFG_4; 3.6.2_ES_TFG_5). A la taula 5 es 
mostren els TFG que es van realitzar el 2013-14, classificats per temes (evidència 3.6.5_ES_Taula). La realització del 
TFG inclou les activitats de: cerca de documentació, síntesi i elaboració de la informació, recollida i anàlisi de 
dades (evidències 3.6.2_ES_TFG_4; 3.6.2_ES_TFG_5). L’article ha de contenir: resum, paraules clau, aproximació 
conceptual, metodologia, resultats, discussió, conclusions i bibliografia (evidències 3.6.2_ES_TFG_4; 3.6.2_ES_TFG_5; 
3.6.2_ES_TFG_6). Els estudiants d’un mateix tutor exposen, en un acte de defensa pública, el treball de forma 
consecutiva en format simposi davant d’un tribunal format per 3 professors, i assisteixen obligatòriament al 50% 
dels actes (evidències 3.6.2_ES_TFG_4; 3.6.2_ES_TFG_5; 3.6.2_ES_TFG_7). 

 
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 
Els sistemes d'avaluació de les assignatures del grau són d'accés públic i es poden consultar en el marc del 
disseny complet de cada assignatura que inclou, a més, detall sobre el professorat responsable, els continguts, la 
bibliografia i altres informacions rellevants. La Taula 3 (evidència 3.6.3_ES_Taula) mostra, per a cadascuna de les 
assignatures seleccionades, l'enllaç a la informació pública i el llistat d'activitats d'avaluació amb la descripció 
dels criteris i el pes sobre la qualificació final, en percentatge. Es presenta també informació sobre les 
competències relacionades amb cada activitat d'avaluació, però cal dir que el detall d'aquesta darrera informació 
es troba disponible únicament per als estudiants matriculats i professors responsables de cada assignatura i no 
és d'accés públic, tot i que s'inclou a l'evidència per tal de facilitar una visió global de l'avaluació en cada cas. 
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Els sistemes d’avaluació són variats i s’adeqüen a la tipologia de l’assignatura i a les competències que té 
assignades. Algunes de les activitats formatives que hem comentat a l’apartat 6.1 són també activitats 
d’avaluació. En aquest apartat només s’inclouen les activitats que són d’avaluació. La Taula 4 (evidència 
3.6.4_ES_Taula) mostra les qualificacions de totes les assignatures del grau en Educació Social.  

A l’assignatura 1, L’Educador Social i la seva acció (ESA), els aprenentatges teoricopràctics relacionats s’avaluen 
mitjançant un portafolis que engloba diferents treballs en grup així com altres de caràcter individual (evidència 
3.6.2_ES_ESA_3). Aquest recull d’exercicis té un pes del 55% de la nota final de l’assignatura i permet avaluar la 
gestió de la informació (CT6), l’anàlisi crítica de les actuacions socioeducatives que es treballen al llarg del curs 
(CT8), reflexionar sobre els contextos de la pràctica professional. Els estudiants realitzen també un treball 
individual consistent en l’elaboració d’un informe sobre els principals àmbits i sectors d’intervenció en educació 
social (CE17) (evidència 3.6.2_ES_ESA_2). El pes d’aquest treball sobre la nota final és d’un 25%. Els dos treballs 
permeten avaluar la competència en la recerca d’informació per ampliar i actualitzar els coneixements treballats 
a classe (CE27). Els estudiants fan una prova escrita individual (evidència 3.6.2_ES_ESA_4) que pretén valorar els 
aprenentatges a nivell teòric i conceptual, amb un valor del 20% de la qualificació final. El curs 2013-14 aquesta 
assignatura va tenir 76 estudiants matriculats, un 96% dels quals la va superar (72% N, 24% A) . 

L’assignatura 2, Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l’acció socioeducativa (DPE), té 3 tipus 
d’activitats d’avaluació. 1) El treball grupal (45% de la nota final), que inclou diferents activitats de les tres unitats 
formatives i consisteix en la realització, en equip, d’un diagnòstic i d’un projecte socioeducatiu (evidència 
3.6.2_ES_DPE_1). El professorat fa una valoració de les diferents activitats d’aquest treball i la nota resultant es 
multiplica pel nombre total d’estudiants de cada equip. L’equip es distribueix aquests punts de la manera que els 
sembla més convenient, prèvia reflexió i consens. Amb aquest procés es treballen les competències transversals 
vinculades al treball en equip, l’escolta activa i el lideratge (CT7, CT11 i CT16), a més de les específiques de 
l’assignatura. 2) Realització d’una prova escrita individual (30% sobre la nota final) destinada a valorar 
l’assoliment de coneixements vinculats a les competències específiques (CE19, CE23, CE26), i incorpora qüestions 
per analitzar la reflexió de l’estudiant i la resolució pràctica de situacions. 3) Realització d’un assaig individual de 
reflexió i integració de continguts (25% nota final). En aquest cas es fa un procés d’avaluació per companys 
(3.6.2_ES_DPE_4). El curs 2013-14 aquesta assignatura va tenir 62 matriculats, dels quals 60 (97%) la van superar 
(2% MH, 2% E, 40% N i 53% A). 

A l’assignatura 3, Programes i eines d’Intervenció Socioeducativa (PEI), s’ha avaluat durant el curs 2013-14 
mitjançant un portafolis (pes sobre nota final 75%) i una prova escrita individual (valor sobre nota final 25%). El 
portafolis està integrat per mostres o activitats, algunes de les quals es realitzen en grup i d’altres són individuals. 
Cada activitat és revisada pel professor i retornat amb comentaris a l’estudiant, que pot optar a revisar-lo i 
tornar-lo a presentar en el cas que no superi favorablement els criteris d’avaluació establerts. Les mostres o 
activitats del portafolis consisteixen a dissenyar materials (CE17) (evidència 3.6.2_ES_PEI_11); a documentar-se i 
comparar perspectives sobre qüestions relacionades amb la temàtica del assignatura (CE27) (evidència 
3.6.2_ES_PEI_7);  a aprofundir en metodologies d’intervenció (CT14, CE17) (evidència 3.6.2_ES_PEI_8); a analitzar 
casos (CT14, CE21, CE24) (evidència 3.6.2_ES_PEI_10);  a comentar textos aportant-hi reflexions personals (CT10) 
(evidències 3.6.2_ES_PEI_2; 3.6.2_ES_PEI_3; 3.6.2_ES_PEI_4). El curs 2013-14 aquesta assignatura va tenir 57 
matriculats, un 96% dels quals la va superar (5% MH, 5% E, 74% N, 12% A). 

A l’assignatura 4, Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (OGA), els aprenentatges 
teoricopràctics s’avaluen mitjançant un treball en grup de simulació de la creació d’una organització educativa 
(evidència 3.6.2_ES_OGA_7), i un treball en grup consistent en la planificació d'un procés d'avaluació d'un programa 
o servei socioeducatiu (evidència 3.6.2_ES_OGA_9). El pes de cada treball sobre la nota final és d’un 25%, de 
manera que, en conjunt, el treball grupal suposa el 50% del pes de la qualificació final. Amb aquest treball 
s’avaluen les competències CT8, CE19, CE22 i CE25, la capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació (CT1) i l’aplicació 
de forma creativa dels principis i tècniques de gestió de projectes (CT15). Els estudiants també han de realitzar 
dos exercicis individuals de lectura i comentari de textos (evidències 3.6.2_ES_OGA_2; 3.6.2_ES_OGA_3) amb els 
quals s’avalua l’anàlisi i síntesi de la informació a més d’aspectes conceptuals relacionats amb les competències 
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específiques de l’assignatura (CE22 i CE25). Cada activitat té un pes del 10% del total de la qualificació. Una prova 
escrita individual final serveix per valorar els aprenentatges a nivell teòric i conceptual, amb un valor del 30% de 
la qualificació. El curs 2013-14 aquesta assignatura va tenir 57 matriculats, un 95% dels quals la va superar (5% E, 
33% N, 56% A). 

L’assignatura 5, La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (PSI), realitza l’avaluació a partir de tres 
activitats grupals. D’una banda, dues activitats a desenvolupar com a treball autònom que són l’Anàlisi dels 
estereotips en la literatura infantil aplicant els coneixements sobre la generació i dinàmica dels estereotips 
(CT14,CT15) (amb un 20% de la nota final) i l’Estudi de l’Autoconcepte i la identitat a través del Qüestionari 
individual i anàlisi categorial de les respostes (CT10,CT15,CE27) (amb un 15% de la nota final). D’altra banda,  es 
proposa també una activitat desenvolupar de forma grupal dins de l’aula, en què el grup de treball ha de donar 
resposta escrita raonada teòricament a diferents situacions que se’ls hi planteja (CT7,CT8,CT15,CE18) (amb un 
65% de la nota final). El curs 2013-14 aquesta assignatura va tenir 79 estudiants matriculats, dels quals va 
superar l’assignatura el 79,22% (49,35% aprovats i 23,38% notables). 

A l’assignatura de Pràcticum 2 (PR2), l’avaluació de l’estada de pràctiques en un servei de l’àmbit socioeducatiu 
suposa el 40% del pes de la qualificació final, i avalua el compliment dels pactes i compromisos acordats entre el 
tutor de l’entitat, el de la facultat i l’estudiant a l’inici del període (evidències 3.6.3_ES_PR2_1; 3.6.3_ES_PR2_2; 
3.6.3_ES_PR2_3; 3.6.3_ES_PR2_4). L’elaboració del diari reflexiu té un pes del 30% sobre la nota final i serveix per 
avaluar com l’estudiant es comunica per escrit, analitza situacions d’intervenció, i argumenta críticament les 
decisions professionals i les pròpies, entre altres aspectes (evidències 3.6.2_ES_PR2_1; 3.6.3_ES_PR2_4). Les tutories 
de seguiment del pràcticum (20% de pes) tenen en compte el grau d’assistència i participació activa de 
l’estudiant a les mateixes (evidències 3.6.3_ES_PR2_4; 3.6.3_ES_PR2_5; 3.6.3_ES_PR2_6; 3.6.3_ES_PR2_7). L’informe 
final d’autoavaluació de l’estudiant, amb un pes del 10%, valora el nivell d'aprofundiment i reflexió de l'estudiant 
sobre els seus progressos i aprenentatges (evidències 3.6.3_ES_PR2_8; 3.6.3_ES_PR2_4). Totes aquestes activitats 
d'avaluació són obligatòries. Amb aquestes activitats s’avaluen la majoria de les competències transversals i 
específiques del Grau, si bé l’avaluació d’algunes competències específiques depèn de les característiques del 
servei on l’estudiant fa les pràctiques [AM 6.2.2]. El curs 2013-14 aquesta assignatura va tenir 41 matriculats, el 
100% la van superar (37,2% E, 58,1% N i 4,7% A). Els estudiants la van valorar amb una mitjana de 4,4 (sobre 5), 
els professors i els tutors dels centres amb un 4,3 (evidència 3.6_ES_2) .  

El Treball de Fi de Grau (TFG) inclou la redacció del treball en format article, amb un pes sobre la nota final del 
80%, i és avaluat pel tutor, el qual posa la nota i emet un informe valoratiu. Sense el seu vistiplau, el treball no 
pot ser presentat. De l’article s’avalua el seguiment dels requisits formals de la revista escollida, l’estructura, la 
utilització de documentació inclosa alguna font en llengua estrangera, la citació correcta dels autors referenciats, 
la correcció ortogràfica, gramatical i sintàctica, entre d’altres (evidències 3.6.2_ES_TFG_4; 3.6.2_ES_TFG_5), tots ells 
aspectes relacionats amb les competències CT1, CT3, CT4, CT5, CT6 i CE27). En funció del tipus de treball 
s’avaluen les competències CE18, CE23 i CE26. La presentació pública del treball té un pes 20 % sobre la nota 
final. Els 3 membres del tribunal (no el tutor) avaluen l’estructura de l’exposició oral, l’argumentació i 
coneixement del tema, l’ajustament de temps i la capacitat per respondre les qüestions plantejades (CT3), entre 
altres (evidències 3.6.2_ES_TFG_1; 3.6.2_ES_TFG_4; 3.6.2_ES_TFG_5). Hi ha dues activitats més que no tenen pes 
sobre la nota final però són igualment obligatòries: l’assistència i participació a les tutories i l’assistència al 50% 
dels actes de defensa pública (evidències 3.6.2_ES_TFG_2; 3.6.2_ES_TFG_4; 3.6.2_ES_TFG_5). El curs 2013-14 aquesta 
assignatura va tenir 46 matriculats, el 82,6% la van superar, un 15,2% no es van presentar i un 2,2% van 
suspendre. La resta: 10,9% E, 45,6% N i 26,1% A. Els estudiants van valorar l’assignatura amb una mitjana de 7,5 
sobre 10. 

Al llarg dels sis anys d’implantació del Grau s’han anat ajustant els sistemes d’avaluació de manera que totes les 
assignatures tinguin un equilibri entre activitats d’avaluació individuals i activitats d’avaluació grupals, sempre 
tenint en compte les característiques de l’assignatura i les competències i resultats d’aprenentatge que cal 
assolir. S’observa que en la majoria de les assignatures la qualificació més freqüent és el notable, seguida de 
l’aprovat, i en menor mesura, qualificacions d’excel·lent i suspès, tendència semblant a altres universitats, com la 
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UAB, en el grau en Educació Social. Cada curs el professorat fa una valoració dels resultats (evidència 3.6_ES_2). En 
els primers anys d’implantació del grau es va observar l’escassedat de qualificacions excel·lents i matrícules 
d’honor i es va valorar que calia fer un esforç per millorar aquesta situació, buscant activitats d’avaluació més 
adequades i buscant un major equilibri del pes de les activitats individuals i grupals en la qualificació final de les 
assignatures. En els darrers cursos s’observa un increment de les qualificacions d’excel·lent i matrícules d’honor. 

 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
El curs 2012-2013 es va graduar la primera cohort d’estudiants de grau en Educació Social, per tant és a partir del 
curs 2013-2014 que es comença a disposar de tots els indicadors acadèmics, que es mostren a la Taula 7 
(evidència 3.6.8_ ES_Taula7). 

La taxa de graduació del 2013-2014 és lleugerament superior (0,49) a la del curs anterior (0,32). A aquestes taxes 
s’hi pot afegir la taxa de graduació en T+1 del curs 2012-2013 (0,64). Per tal de valorar aquestes dades hem de 
tenir en compte el següent: el curs 2012-13  30 estudiants van assolir els 240 crèdits del grau, però només a 19 
estudiants se’ls va poder lliurar el títol de grau en Educació Social. Els 11 estudiants restants no van poder 
acreditar, en el moment de finalitzar el grau, el nivell de B2.1 d’una tercera llengua, tal com marcava la 
normativa de la UdG. Aquesta dada ens indica que, comparat amb altres graus de la Facultat d’Educació i 
Psicologia, el percentatge d’estudiants que no es van poder graduar degut a la manca d’acreditació del B2.1 va 
ser molt elevat: un 36,6%. Aquesta situació va canviar a finals del curs 2013-14, quan  la Universitat de Girona va 
aplicar una moratòria amb el tema de la tercera llengua per a tots els estudiants que havien superat els 240 
crèdits abans del setembre de 2015. Això explica l’elevada taxa de graduació en T+1 d’aquell curs. Per tant, la 
titulació garanteix la formació dels estudiants en el nivell que marca el MECES, tot i que la taxa de graduació no 
ho reflecteix degut a la dificultat per acreditar el nivell exigit de tercera llengua. Caldrà veure l’evolució d’aquesta 
qüestió que preocupa a estudiants i a professorat. 

Amb tot, cal dir que els indicadors acadèmics superen les expectatives previstes a la memòria de verificació del 
Grau. Així, malgrat que la taxa de graduació en T hagi estat baixa, la taxa de graduació prevista era del 0,58 
mentre que la taxa de graduació real en T+1 és de 0,64. la taxa d’eficiència (0,97) és més elevada que l’estimada 
(0,90), la taxa de rendiment (0,94) és més elevat que l’estimat (0,82) i la taxa d’abandonament (0,05) és 
significativament més baixa que l’estimada (0,18). Les taxes de rendiment, eficiència i abandonament pel curs 
2013-14 segueixen la tendència d’altres universitats catalanes en els mateixos estudis (vegi’s indicadors 
acadèmics de la UAB http://siq.uab.cat/siq_public/centre/111/titulacio/2500260/taxes/). 

També cal destacar que les taxes d’abandonament i de rendiment han anat millorant. Amb tot, s’observen 
diferències entre els que provenen de les PAAU i els que provenen de cicles formatius de formació professional, 
tant a primer com en general als quatre cursos: la taxa de rendiment és més elevada entre els alumnes que 
provenen de batxillerat i les PAAU, segons s’observa en l’informe de seguiment del Grau del curs 2012-13. També 
cal tenir present que el currículum dels cicles formatius, dels quals provenen la meitat dels estudiants del Grau 
d’Educació Social, no inclou la formació en llengües estrangeres, cosa que significa que la majoria dels estudiants 
que provenen d’aquesta via d’accés fa, com a mínim, 2 anys que no han rebut formació acadèmica de llengua 
anglesa ni de cap de les altres llengües estrangeres que permeten obtenir el títol de grau a la UdG (francès, 
alemany, italià i alemany). 
 
 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. 
Els estudis de seguiment d’inserció laboral de l’AQU, concretament els de la promoció del 2010, que són les 
dades disponibles sobre inserció laboral pels graduats en Educació social, indiquen que la taxa d’ocupació dels 
diplomats en educació social de la UdG és del 83,33%, taxa lleugerament inferior a la de la UB (86,90%) i la UAB 
(89,13%) i lleugerament superior a la de la UdL (79,55%) i la URV (77,14%) Com a valor de referència podem 

http://siq.uab.cat/siq_public/centre/111/titulacio/2500260/taxes/
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prendre la taxa població activa per l’any 2014 de la franja d’edat d’entre 25 i 29 anys, que, segon l’INE, és del 
86,82%. Els diplomats en educació social de la UdG tenen una taxa d’ocupació 3,5 punts percentuals inferiors a la 
població activa pel mateix període i tram d’edat de referència. La crisi econòmica ha afectat el sector públic i el 
tercer sector, que en la major part depèn del sector públic, que han vist disminuir els seus recursos i, per tant, la 
capacitat de contractació. 

Pel que fa a la taxa d’adequació, segons les dades dels estudis de seguiment de la inserció laboral de l’AQU, a un 
70% dels diplomats en educació social (promoció 2010) se’ls ha exigit una titulació universitària (al 65%  se’ls ha 
exigit la titulació específica d’educació social per ocupar el lloc de treball actual (inicis del 2014), mentre que a un 
5% se’ls ha demanat una titulació universitària), mentre que hi ha un 17,5% dels titulats a qui no se’ls ha 
demanat cap titulació per accedir a la feina. Pel que fa a les funcions que desenvolupen, un 70%  diu que 
desenvolupa funcions pròpies de nivell universitari. Aquest percentatge és 5 punts inferior al percentatge de 
l’àrea de ciències socials que és del 75%  segons dades de l’informe Universitat i Treball a Catalunya (2014). Per 
tant, la taxa d’adequació és una mica inferior a la del conjunt de titulats universitaris (al 75% dels titulats se’ls 
exigeix titulació universitària). Mentre que un 78% dels titulats universitaris i un 75% dels titulats de l’àrea de 
ciències socials, fan funcions pròpies d’aquest nivell d’educació, entre els diplomats en Educació social de la UdG, 
el 70%  desenvolupa funcions de nivell universitari. 

Pel que fa al nivell i l’adequació de la formació es disposa de dades de l’estudi de seguiment de l’AQU de  la 
promoció 2010 però cal tenir present que el que els estudiants valoraven eren els estudis de diplomatura. Les 
mitjanes de valoració són similars a les de les diplomatures d’educació social de les universitats públiques 
catalanes. En concret, en el cas de la UdG, els estudiants van valorar amb una mitjana de 4,36 el nivell de 
formació teòrica, amb un 4,23 la  utilitat per la feina de la formació teòrica rebuda (la mitjana més elevada de les 
universitats públiques catalanes); amb un 4,98 el nivell de formació pràctica (essent la mitjana més alta en la 
valoració d’aquest tipus de formació de les universitats publiques catalanes)  i amb un  4,3 la utilitat per la feina 
de la formació pràctica.  

Els estudis de seguiment d’inserció laboral de l’AQU, concretament els de la promoció del 2010, que són les 
dades disponibles sobre inserció laboral pels graduats en Educació social, indiquen que la taxa d’ocupació dels 
diplomats en educació social de la UdG és del 83,33%, taxa lleugerament inferior a la de la UB (86,90) i la UAB 
(89,13) i lleugerament superior a la de la UdL (79,55%) i la URV (77,14) Com a valor de referència podem prendre 
la taxa població activa per l’any 2014 de la franja d’edat d’entre 25 i 29 anys, que, segon l’INE, és del 86,82%. Els 
diplomats en educació social de la UdG tenen una taxa d’ocupació 3,5 punts percentuals inferiors a la població 
activa pel mateix període i tram d’edat de referència. La crisi econòmica ha afectat el sector públic i el tercer 
sector, que en la major part depèn del sector públic, que han vist disminuir els seus recursos i, per tant, la 
capacitat de contractació. Les dades de l’estudi de seguiment de la inserció laboral dels graduats en Educació 
social el curs 2012-13 i 2013-2014 dut a terme per la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG mostren que un 
65% dels graduats estan desenvolupant feines remunerades al cap de dos anys de finalització dels estudis (han 
respost el 34% dels graduats d’ES) (evidència 3.6.9_FEP_Inserció_Laboral_Graduats) [AM 6.4.1]. 

Pel que fa a la taxa d’adequació, segons les dades dels estudis de seguiment de la inserció laboral de l’AQU, a un 
70% dels diplomats en educació social (promoció 2010) se’ls ha exigit una titulació universitària (al 65% se’ls ha 
exigit la titulació específica d’educació social per ocupar el lloc de treball actual (inicis del 2014), a un 5% se’ls ha 
demanat una titulació universitària, mentre que hi ha un 17,5% dels titulats a qui no se’ls ha demanat cap 
titulació per accedir a la feina. Pel que fa a les funcions que desenvolupen, un 70%  diu que desenvolupa funcions 
pròpies de nivell universitari. Aquest percentatge és 5 punts inferior al percentatge de l’àrea de ciències socials 
que és del 75%  segons dades de l’informe Universitat i Treball a Catalunya (2014). Per tant, la taxa d’adequació 
és una mica inferior a la del conjunt de titulats universitaris (al 75% dels titulats se’ls exigeix titulació 
universitària). Mentre que un 78% dels titulats universitaris i un 75% dels titulats de l’àrea de ciències socials, fan 
funcions pròpies d’aquest nivell d’educació, entre els diplomats en Educació social de la UdG, el 70%  
desenvolupa funcions de nivell universitari, segons l’estudi de l’AQU. En canvi, les dades de l’estudi de seguiment 
de la inserció laboral dels graduats en Educació social el curs 2012-13 dut a terme per la FEP de la UdG indiquen 
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que el 100% dels graduats que fan feines remunerades realitzen funcions pròpies de l’educació social, i que en el 
93% dels casos se’ls ha exigit la titulació específica. Semblaria, doncs, que hi ha una certa evolució en el sentit 
que la titulació s’exigeix cada vegada més i les funcions que desenvolupen en els seus llocs de treball estan 
relacionades amb la seva formació (evidència 3.6.9_FEP_Inserció_Laboral_Graduats) [AM 6.4.2]. 

Pel que fa al nivell i l’adequació de la formació es disposa de dades de l’estudi de seguiment de l’AQU de la 
promoció 2010 però cal tenir present que el que els estudiants valoraven eren els estudis de diplomatura. Les 
mitjanes de valoració són similars a les de les diplomatures d’educació social de les universitats públiques 
catalanes. En concret, en el cas de la UdG, els estudiants van valorar amb una mitjana de 4,36 el nivell de 
formació teòrica, amb un 4,23 la  utilitat per la feina de la formació teòrica rebuda (la mitjana més elevada de les 
universitats públiques catalanes); amb un 4,98 el nivell de formació pràctica (essent la mitjana més alta en la 
valoració d’aquest tipus de formació de les universitats publiques catalanes) i amb un  4,3 la utilitat per la feina 
de la formació pràctica [AM 6.4.2]. 

 
 
 
 
GRAU EN PEDAGOGIA 
 
D’acord amb el que s’estableix a la memòria del Grau en Pedagogia (3.1.1_PED): ‘El/la pedagogo/a es el 
especialista de los procesos educativos y de la formación. El ejercicio de la profesión de pedagogo/a implica el 
uso de instrumentos cognoscitivos, metodológicos y deontológicos para el diseño, planificación, diagnóstico, 
asesoramiento, dirección, coordinación, gestión, desarrollo y evaluación de proyectos e intervenciones en el 
ámbito educativo y formativo dirigidos a las personas a lo largo de toda su vida’. Les sis assignatures 
seleccionades, totes elles obligatòries, ofereixen eines a l’estudiant que contribueixen a assolir els objectius 
esmentats. Per a la seva elecció s’ha tingut en compte que fossin representatives dels diferents cursos, que 
mostressin diferents disciplines que integren el grau, així com que la metodologia docent combinés els 
coneixements teòrics impartits amb la seva aplicació pràctica.   
 
Les assignatures són: 
• Assignatura 1: Processos psicològics i desenvolupament humà (PPD, primer curs, 6 ECTS) 
• Assignatura 2: L’Exercici professional de la pedagogia (EPP, primer curs, 6 ECTS) 
• Assignatura 3: Claus històriques del món actual (CH, segon curs, 6 ECTS) 
• Assignatura 4: Sociologia i economia de l’educació (SE, tercer curs, 6 ECTS) 
• Assignatura 5: Aproximació al fenomen educatiu (AFE, primer curs, 6 ECTS)4 
• Pràcticum (PRA, tercer curs, 30 ECTS) 
• Treball de final de grau (TFG, quart curs, 18 ECTS) 

 
 

6.1 Les activitats de formació són coherents amb les competències preteses, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació. 
La Taula 1 (evidència 3.6.1_PED) recull el llistat de competències del Grau en Pedagogia que es vinculen a les 
assignatures seleccionades així com la seva rellevància, considerada alta, mitjana o baixa en funció de la 
intensitat en què s'han treballat en les activitats formatives i d'avaluació de cada assignatura. El grau de 
rellevància l’ha acordat el professorat responsable de cada assignatura juntament amb els membres del grup de 
treball de Pedagogia creat per l’acreditació del Grau (2.3_GT_Registres (carpeta)). A la Taula 2 (evidència 
3.6.2_PED_Taula) es detallen les diferents activitats de formació realitzades en aquestes assignatures i les 

                                                           
4 Aquesta assignatura s’ha afegit a l’autoinforme el 10 setembre de 2015 a requeriment de l’informe previ de 
revisió emès pel CAE (07092015). 
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competències treballades en cadascuna. Cal esmentar que, en el model seguit a la UdG, les activitats de formació 
inclouen activitats tant d’aprenentatge com d’avaluació, atès que es considera que ambdues contribueixen a 
l’assoliment de les competències en les que incideix cada assignatura. Així, la Taula 2 conté activitats que, en ser 
també d’avaluació, es tornaran a presentar a la discussió del subestàndard 6.2. 

L’assignatura 1, Processos psicològics i desenvolupament humà (PPD), és una matèria compartida amb els estudis 
de Treball Social tot i que es desplega com un grup independent. Pretén que l’alumne es familiaritzi amb els 
principals conceptes i teories propis de la Psicologia, especialment les de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació, tot i que també inclou un bloc que pertany a l’àmbit de la Psicologia Bàsica. Com que es realitza 
durant el primer semestre de primer curs, és el primer contacte que els estudiants tenen amb la Psicologia, que 
es complementa amb una assignatura de Psicologia Social durant el segon semestre del primer curs. Les 
activitats formatives combinen classes teòriques expositives amb classes participatives i pràctiques (individuals i 
en grup), on els estudiants han de mobilitzar els continguts apresos a les sessions teòriques per a la resolució de 
problemes i l’anàlisi de casos (CG3, CG4, CG10, CG13, CE4 i CE14). També s’inclouen la lectura i comentari de 
textos acadèmics, on els estudiants han d’avaluar críticament els continguts teòrics i relacionar-los amb la 
pràctica professional dels pedagogs (CG3, CG4, CG10 i CG13); l’exposició i defensa oral de petites tasques de 
recollida de dades (CG3, CG10 i CG13); l’elaboració d’un treball grupal dirigit a través de tutories a partir d’una 
sortida de camp (CG3, CG4, CG10, CG13, CE4 i CE14) i la realització de dos exàmens oberts de relació entre 
conceptes (CE4). 

L’assignatura 2, L’Exercici professional de la pedagogia (EPP), és una matèria obligatòria que pretén que 
l’alumne/a conegui i es familiaritzi amb els quatre àmbits professionals de la Pedagogia (que es desplegaran a 
posteriori en 4 assignatures de 3 crèdits durant el segon semestre), les funcions professionals bàsiques del 
pedagog, les tasques professionals i les competències bàsiques, transversals i tècniques que desenvolupa el 
pedagog en la seva activitat professional posant especial èmfasi en les competències en la comunicació 
interpersonal oral i escrita. Aquest objectiu principal d’aprenentatge s’aconsegueix mitjançant el coneixement 
(informació), anàlisi i reflexió (estudi de casos) sobre l’acció professional de 16 pedagogs (10 mitjançant els 
treballs de grup, 3 mitjançant les visites dels professionals a l’aula, 2 mitjançant les sortides guiades i 1 
mitjançant l’exemple de la tasca professional del propi professor que és associat i, per tant, exerceix la professió 
de pedagog). La metodologia emprada consisteix a proposar a l’estudiant la classificació dels àmbits, funcions, 
tasques i competències de cadascun dels professionals que va coneixent al llarg de l’assignatura i en base a les 
classificacions proposades en les exposicions conceptuals més de caire teòric on també s’analitza el perfil del 
pedagog professionalment i es relaciona amb el codi deontològic del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Per tant, 
mitjançant la pràctica (treballs, tasques i visites) l’estudiant va adquirint el coneixement sobre els continguts de 
l’assignatura i finalment és capaç de definir el pedagog com a professional de l’educació i la cultura alhora que en 
coneix la seva praxis professional. És d’especial rellevància la metodologia d’exposicions dels treballs de grup 
(aprenentatge col·laboratiu) ja que permeten als estudiants que han realitzat el treball sobre un pedagog 
exposar-lo al grup classe i alhora permeten al grup classe conèixer un nou pedagog sempre mitjançant l’anàlisi 
crític d’allò exposat. Sempre es procura que, mitjançant les tutories, els grups de treball realitzin el treball sobre 
pedagogs dels diferents àmbits i sobre funcions professionals diverses alhora que es proposa que siguin propers 
en el territori. Finalment, l’assignatura busca en l’estudiant un augment dels seus elements de judici cap a la 
Pedagogia per iniciar el dibuix del seu desig o proposta professional de cadascun d’ells i que s’ha de veure 
reflectit en el pràcticum de tercer curs. Finalment, cal indicar que l’alumne realitza diferents tipus de tasques i 
activitats de formació (CG6, CG7, CG10, CE7, CE9, CE10 i CE11): treball en grup, exposició pública, visites guiades, 
participació en debats a l’aula, tasques moodle sobre el contingut de les classes i exposicions, tutories i lectura 
de documents per a la conceptualització i reflexió. 

L’assignatura 3, Claus històriques del món actual (CH), és una matèria compartida amb els estudis de Treball 
Social tot i que es desplega com un grup independent. Té com a objectiu general que l’estudiant realitzi una 
anàlisi del món actual, és a dir, dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps, des d’una perspectiva 
històrica. En aquest marc, l’estudiant adquireix coneixements per comprendre el món i el paper de l’educació en 
ell (CG1), reunir i seleccionar de manera autònoma i amb eficàcia informació per emetre judicis, així com fer 
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valoracions en temes socials i científics (CG8 i CE1). Això s’aconsegueix a través de l’estudi de casos concrets, el 
visionat de documents i l’elaboració de treballs. Amb l’assoliment d’aquestes competències, l’estudiant 
aconsegueix les eines per adquirir una visió crítica i històrica sobre la discriminació de gènere en els contextos 
educatius i socials, la qual cosa li proporciona també pautes per elaborar metodologies per transformar aquesta 
situació (CG5), i és capaç d’analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les seves actuacions 
professionals (CG6, CE12). Les classes participatives i les pràctiques (CG5, CG6, CG8), els comentaris de textos 
(CG1 i CE1) i la sortida de camp (CG8 i CG12) tenen com a propòsit que l’estudiant desenvolupi l’aprenentatge 
autònom que li permetrà un aprenentatge continu al llarg de la seva vida. 

L’assignatura 4, Sociologia i economia de l’educació (SE), és una assignatura en què es pretén que l’alumnat 
assoleixi uns coneixements bàsics de les principals teories que existeixen en els camps de Sociologia de 
l’Educació i de l’Economia de l’Educació. En aquest sentit, es treballa en dos eixos, el de l’equitat (més propi del 
camp de la Sociologia, estudi de les desigualtats socials i foment de l’equitat educativa) i el de l’eficiència (més 
propi del camp de l’Economia, estudi de la ineficiència i eficiència de la despesa educativa). Les dues tipologies 
d’activitats formatives que es duen a terme a l’assignatura contribueixen intencionadament a la consecució de 
tres competències generals del grau (CG1, CG5 i CG8) i a tres d’específiques  (CE1, CE2 i CE14), així: a) la lectura, 
anàlisi i discussió d’articles científics dels sociòlegs i economistes més rellevants que dialoguen amb les principals 
teories sociològiques i econòmiques de l’educació (CG1, CG5, CE1 i CE2), i b) el treball en grup sobre una 
temàtica concreta _macro-sociològica/macroeconòmica o bé micro-sociològica o micro-econòmica_ relacionada 
amb els eixos d’equitat i eficiència (CG1, CG5, CG8, CE1, CE2 i CE14). Pel que fa a la lectura dels articles també es 
realitzen seminaris de lectura de cada article perquè l’alumnat tingui un aprenentatge més guiat i compartit 
sobre el contingut de la lectura i consolidi més les competències senyalades a través d’un procés de participació i 
diàleg al voltant d’aquestes lectures relacionant-les amb el seu context més quotidià i local. Pel que fa al treball 
en equip, els estudiants després d’escollir una temàtica han de gestionar el treball en grup per a realitzar-lo i 
presentar-lo a la resta de companys de classe. 

L’assignatura 5, Aproximació al fenomen educatiu (AFE), és una matèria obligatòria de primer curs. Vol introduir 
l’alumnat a dues consideracions que el professor entén constitutives del fet educatiu: que podem intervenir 
sobre l’ésser humà i que aquesta intervenció és un instrument polític. Per fer-ho, es recorre a les èpoques 
històriques i als autors més significatius que configuren aquestes dues consideracions i les diferents propostes 
educatives que les vesteixen. El recorregut va des dels presocràtics fins l’època actual. En el darrer tram de 
l’assignatura, es reflexiona sobre l’època actual que, a parer del professor, es caracteritza pel declivi de 
l’educació, la creixença de la formació i l’anunci de noves formes d’intervenir sobre l’ésser humà. El curs 
s’estructura en (i) classes expositives per part del professor, amb la participació dels estudiants, que prèviament 
han rebut per escrit el contingut de la classe i l’han llegit;  (ii) grups de treball, per aprofundir o criticar el 
contingut de les lectures realitzades; (iii) seminaris, en els quals els estudiants presenten les conclusions 
assolides en els seus treballs grupals i els sotmeten a l’opinió i crítica de la classe; i (iv) una prova individual per 
determinar els coneixements assolits i la capacitat reflexiva de l’alumnat. Les classes, el treball en grup, els 
seminaris i la prova permeten als estudiants: emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social 
(CT1, CE8) i concrets dins l'àmbit de la Pedagogia (CG2); vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans 
(CG3); diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats i les situacions complexes 
(CE4, CE9); plantejar solucions a les problemàtiques de la intervenció professional (CT4, CE2); estimular en 
l’estudiant la necessitat d’aprendre al llarg de la vida i fomentar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la 
capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat (CT3, CG13). 
 
El Pràcticum (PR) és una matèria de tercer curs que està orientada al treball de les competències professionals 
relacionades amb el desenvolupament i l’anàlisi de l’acció professional del pedagog en un àmbit concret (CG3, 
CG4, CG6, CG7, CG11, CG12, CE10, CE11, CE12, CE13 i CE14). L’estudiant realitza 350 hores de pràctiques 
externes (25h setmanals presencials al centre de pràctiques durant el segon semestre). Aquestes pràctiques són 
supervisades per un professor dels estudis de Pedagogia (tutor de universitat) i per un professional del centre de 
pràctiques (tutor de centre) (evidències 3.6.3_PED_PR_2 i 3.6.3_PED_PR_2). En un diari cada estudiant recull els 
aspectes més rellevants de la tasca del pedagog en l’àmbit on desenvolupa les pràctiques i realitza un anàlisi 
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reflexiu en base als coneixements adquirits al llarg del grau. Aquest diari serveix per encetar temes de debat i de 
reflexió en les tutories grupals en les que 4 o 5 estudiants es reuneixen amb el tutor de la universitat 
(mensualment). L’estudiant, quan finalitza el Pràcticum, elabora un informe d’autoavaluació valorant quina ha 
estat la seva implicació en el pràcticum i el nivell d’aprenentatge personal assolit. Els estudiants poden escollir 
entre un ventall ampli de centres que sempre contemplen els quatre àmbits d’actuació del pedagog (escolar, 
social, laboral i cultural i comunicació). Concretament, en el curs 2013-14 els estudiants van fer pràctiques en 30 
serveis diferents (evidència 3.6.6_PED). La majoria són centres de Catalunya, si bé també s’ofereixen algunes places 
a l’estranger.  
 
El Treball de final de grau (TFG) és una matèria de quart curs que té com a objectiu que l’estudiant realitzi un 
treball de recerca, que pot estar vinculat o no al Pràcticum (CG7, CG9, CG11, CG13, CE3, CE4 i CE9). El treball 
escrit requereix cercar documentació sobre el tema d’investigació i sintetitzar-la, així com recollir les dades o 
altres informacions relacionades amb l'objectiu del treball i analitzar-les. L’estudiant conta amb l’ajuda d’un 
professor tutor al llarg de tot el procés d’elaboració TFG. La versió final del treball es presenta quan el tutor 
acadèmic dóna el seu vistiplau per a la defensa oral, que es realitza davant d’un tribunal constituït per tres 
professors (el tutor és un dels professors que forma part del tribunal). Aquesta defensa permet observar com 
l’estudiant aplica els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa 
d'arguments i la resolució de problemes (CG7), transmetre informació a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació 
(CG9) i desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i 
la creativitat (CG13).  
 

6.2 El sistema d’avaluació permet una certificació fiable de les competències preteses i és públic. 
El sistema d’avaluació per a les assignatures del grau és públic i es pot consultar en el disseny de cada assignatura 
que inclou el professorat responsable, els continguts, la bibliografia i altres informacions rellevants. La Taula 3 
(evidència 3.6.3_PED_Taula) mostra les activitats d’avaluació, així com els criteris d’avaluació i el percentatge en pes 
de la nota de les assignatures seleccionades. La Taula 4 (evidència 3.6.4_PED_Taula) mostra el percentatge de les 
diferents qualificacions obtingudes pels estudiants (suspesos, aprovats, notables, excel·lents i matrícules 
d’honor) en cada una de les assignatures del Grau en Pedagogia.  
 
A l’assignatura 1, Processos psicològics i desenvolupament humà (PPD), l’avaluació dels aprenentatges dels 
estudiants, que és continuada al llarg del semestre, inclou cinc activitats d’avaluació que ponderen de 10% a 50% 
de la nota final. En alguns casos, una mateixa activitat està dirigida a avaluar més d’una competència. 
Concretament, es fan tres comentaris de textos acadèmics de forma individual (15%), tres pràctiques d’aula on 
es resolen casos (10%), dos exposicions orals en grup (10%), un treball dirigit en grup (15%) i dues proves  escrites 
(50%). Aquestes activitats permeten determinar el grau d’assoliment d’algunes competències específiques, com 
per exemple, diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies 
adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals (CE4), encara que en alguns casos sigui de 
forma més pràctica (treball, presentacions i exercicis d’aula) i en altres més conceptuals (proves escrites i 
comentaris de text). Al llarg de totes les activitats d’avaluació es treballen de forma transversal dos competències 
del Grau en Pedagogia (CG3 i CG13). Dels estudiants matriculats durant el curs 2013-14, les qualificacions finals 
es concentren entre l’aprovat amb un 51,7% i el notable amb un 35%, amb un percentatge baix de suspesos del 
13,3%. En aquest grup no hi ha excel·lents ni matrícules d’honor. 
 
A l’assignatura 2, L’Exercici professional de la pedagogia (EPP), hi ha dos blocs d’activitats d’avaluació que cal 
superar per fer la mitjana aritmètica i obtenir la nota final igual o superior a “aprovat”. El primer bloc, que té un 
pes del 50% sobre la nota final, conté 5 activitats d’avaluació: la realització i lliurament (treball + presentació + 
taula resum) d’un treball en grup (10%) dirigit a avaluar l’aplicació dels conceptes exposats a l’aula en un cas real 
i l’aprenentatge de l’expressió escrita, la realització de l’exposició individual del treball i aportació personal del 
treball de grup (20%) dirigida a treballar les competències de comunicació oral en públic, les tasques moodle 
(10%) dirigides a un treball de reflexió i anàlisi crítica individual sobre el contingut de les classes i/o les lectures 
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proposades, l’assistència i realització d’un treball individual sobre les sortides (5%) i la participació activa i 
assistència a l’aula i tutories (5%) dirigida a garantir el seguiment de l’assignatura per part de l’estudiant i a 
provocar les aportacions personals dels estudiants al grup classe. El segon bloc, que també té un pes del 50% en 
la nota final consisteix en la realització d’una prova escrita d’avaluació de tots els continguts de l’assignatura. 
Queden exempts d’aquest segon bloc els alumnes que han superat i realitzat totes les activitats d’avaluació del 
bloc 1, que han obtingut una nota igual o superior a 7 sobre 10 del bloc 1 i que accepten explícitament 
mitjançant correu electrònic la nota mitjana del primer bloc com a nota final de l’assignatura. Els alumnes reben 
de totes les activitats d’avaluació la retroacció corresponent mitjançant l’entorn moodle i/o tutoria per 
promocionar la seva millora i permetre reformular les activitats d’avaluació. També, només per situacions 
justificades, es permeten treballs alternatius a les propostes originals per a persones que no poden realitzar o 
assistir a alguna activitat d’avaluació. Finalment, els estudiants realitzen una avaluació del professor a proposta 
d’aquest mateix justificant els punts febles i forts de l’assignatura que es tenen en compte per a futures edicions. 
En el curs 2013-2014 han finalitzat l’assignatura el 100% dels 65 estudiants matriculats, dels quals, han superat 
l’assignatura un 89% obtenint el suspès un 11%, l’aprovat un 25%, el notable un 55%, l’excel·lent un 3% i 
matrícula d’honor un 6%.    
 
A l’assignatura 3, Claus històriques del món actual (CH), hi ha quatre activitats d’avaluació que ponderen des d’un 
5% fins al 35% de la nota final. La primera és un comentari de text sobre un fragment d’un llibre treballat a les 
classes pràctiques que avalua l’adquisició de coneixements i la interpretació de documents (CG1), una 
competència general, i la comprensió crítica de les tradicions culturals que conformen les pràctiques educatives 
(CE1), una competència específica. La segona activitat és un treball escrit de reflexió personal sobre un llibre de 
lectura obligatòria que avalua l’ús d’habilitats i procediments per assolir un aprenentatge continu, una 
competència transversal, així cóm l’anàlisi de les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions 
professionals en relació amb el context històric més proper (CG6) i la selecció eficaç de la informació per emetre 
judicis crítics (CG8), dues competències generals. La tercera activitat és un examen en què els estudiants poden 
portar material de suport que avalua la capacitat de reunir i seleccionar informació, una altra competència 
transversal, l’anàlisi de situacions de discriminació de gènere des d’una perspectiva històrica (CG5), una 
competència general, i la capacitat d’anàlisi crítica de la pròpia tasca professional (CE12), una competència 
específica. L’última de les activitats d’avaluació té en compte la participació activa i crítica durant una visita de 
camp a la ciutat de Girona en la qual s’analitzen històricament una sèrie d’espais rellevants. Aquí es tornen a 
avaluar les competències CE12 i CG8 i la col·laboració en xarxes i equips, aspecte que es treballa durant la visita a 
través de comentaris col·lectius entre els professors i els alumnes. En el curs 2013-2014 han finalitzat 
l’assignatura el 100% dels estudiants matriculats, dels quals, han obtingut un suspès un 8,9%, l’aprovat un 46,4%, 
el notable un 37,5%, l’excel·lent un 1,8% i matrícula d’honor un 5,4%. 

A l’assignatura 4, Sociologia i economia de l’educació (SE), els estudiants realitzen tres activitats d’avaluació 
principalment: a) El lliurament de dos treballs sobre l’anàlisi de les lectures d’articles científics (cal escollir dues 
lectures de les quatre llegides i treballades a classe); b) el lliurament d’un treball en grup sobre una temàtica 
escollida i, c) el lliurament de les principals discussions que han sorgit en relació a la participació que hi ha hagut 
en els seminaris de lectura dels quatre articles científics treballs que s’han dut a terme. La realització d’aquestes 
activitats per part de l’alumnat permet identificar el grau d’assoliment de la comprensió que tenen pel que fa a 
les principals teories, corrents i aplicació pràctica dels coneixements teòrics en relació al seu context més 
immediat. Dels estudiants matriculats al curs 2013-2014, les qualificacions més comunes són l’excel·lent en un 
33%, el notable en un 28% i l’aprovat en un 23%. El nombre de suspesos és baix i correspon al 8%, així com el 
nombre de No presentats que és d’un 5%. S’han posat dues matrícules d’honor a dos alumnes per la combinació 
del seu rendiment acadèmic i participatiu a classe, que equival al 3%.  

A l’assignatura 5, Aproximació al fenomen educatiu (AFE), hi ha tres activitats d’avaluació. La primera consisteix 
en un treball en grups de 2 persones (20%), que es presentarà en forma d’article, ampliant o criticant alguna de 
les qüestions tractades al llarg del curs. A les sessions dedicades a seminaris, cada grup du a terme una 
presentació pública a l’aula de les principals conclusions del treball i les sotmet a l’opinió i crítica del professor i 
dels companys i companyes de classe. La segona activitat d’avaluació és la participació als seminaris i a les 
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activitats de grau (20%), on s’aprofundeixen qüestions derivades de les classes i de les lectures de textos. La 
tercera activitat d’avaluació és una prova individual (60%) que avalua la comprensió crítica dels continguts 
abordats a l’assignatura. Per aprovar l’assignatura és imprescindible obtenir com a mínim un 5 de la prova 
individual. En el curs 2013-2014, han finalitzat l’assignatura el 94,44% dels estudiants matriculats, dels quals, han 
obtingut un suspès el 16,67%, aprovat el 50%, notable el 23,6% i excel·lent el 4,17%. 
 
Al Pràcticum (PRA) hi ha quatre activitats d’avaluació obligatòries que configuren el 100% de la nota i que 
corresponen a les activitats descrites en el subestàndard 6.1: l’elaboració del diari de camp (30%) que avalua 
principalment el nivell de reflexió de l’estudiant de les tasques desenvolupades pel pedagog al centre en base als 
coneixements adquirits en el grau, les tutories de seguiment grupal del pràcticum (20%) on el tutor avalua el grau 
de implicació dels diferents estudiants (4 o 5) en les tutories i el seu nivell d’anàlisi i reflexió del pràcticum, 
l’estada en el centre de pràctiques (40%) que avalua el compliment dels pactes i compromisos acordats entre el 
tutor de l’entitat, el de la facultat i l’estudiant a l’inici del pràcticum i l’elaboració d’un autoinforme (10%) que 
permet conèixer el nivell d'aprofundiment i reflexió de l'estudiant sobre els seus progressos i aprenentatges 
(evidència 3.6.3_PED_PR_3). Aquestes activitats permeten avaluar la majoria de les competències transversals i 
específiques del Grau (evidència 3.6.1_PED). En el curs 2013-14 s’han ofert 30 centres que contemplen els 4 àmbits 
d’actuació del pedagog als 39 estudiants que han realitzat el pràcticum. La distribució de l’alumnat en aquests 
centres de pràctiques externes es distribueix de la següent manera: 3 estudiants han fet el pràcticum en el àmbit 
sociolaboral, 15 en l’àmbit social, 15 en l’àmbit escolar i 6 en l’àmbit cultural i comunicació, tal i com es pot veure 
en la taula 6 (evidència 3.6.6_PED). En el curs 2013-2014, han finalitzat el pràcticum el 100% dels alumnes 
matriculats, dels quals la gran majoria han estat qualificats amb excel·lent, concretament el 90%, i el 10% restant 
amb una nota de notable. Finalitzat el pràcticum, es recull el nivell de satisfacció del tutor acadèmic i del tutor 
del centre de pràcticum (evidència 3.6.3_PED_PR_1) per tal de valorar si el centre de pràctiques s’oferta o no el 
curs vinent.  
 
Al Treball Final de Grau (TFG) s’avalua a partir del treball de recerca escrit (80%) i de la seva presentació i defensa 
pública (20%). Cal el vistiplau del tutor perquè el treball pugui ser presentat. En el treball escrit es valora 
l’expressió escrita, la coherència de l’estructura del treball, així com la capacitat de diagnòstic, d’anàlisi, de donar 
resposta a diverses situacions i necessitats educatives des del punt de vista del pedagog. Aquest treball pot ser 
de recull bibliogràfic sobre un tema d’interès educatiu, de recerca i anàlisi de les dades recollides o de creació 
d’un projecte o proposta educativa en un àmbit degudament justificat. L’estudiant quan presenta el seu treball 
escrit en fa una còpia per cadascun dels tres membres del tribunal (un dels membres sempre és el tutor) que 
faran la valoració del treball escrit i de la presentació pública i defensa del TFG. En la defensa del TFG el tribunal 
avalua la claredat de l’exposició oral (d’uns 20 minuts), l’argumentació, la rellevància i el coneixement del tema, 
l’ajustament de temps i la capacitat per respondre a les qüestions plantejades pels membres del tribunal en el 
debat final (d’uns 30 minuts) (evidències 3.6.3_PED_TFG_3 i 3.6.3_PED_TFG_4). El tribunal es qui fa la valoració del 
100% de la nota del treball, si bé té en compte la informació sobre l’assistència i seguiment de les tutories que ha 
realitzat l’estudiant amb el seu tutor del TFG. En el curs 2013-2014, pràcticament la totalitat dels alumnes 
matriculats al TFG (29 alumnes) l’han finalitzat, concretament el 96,5%. La temàtica dels treballs en el curs 2013-
2014 i les qualificacions obtingudes es poden veure en la taula 5 (evidència 3.6.5_PED). Les notes es concentren 
entre l’aprovat que equival a un 24%, el notable que correspon a un 48% i l’excel·lent a un 21%. Amb un 
percentatge més baix el 3,5% trobem les matrícules d’honor. 
  
 
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
Els indicadors disponibles de la titulació són d’accés públic a la pàgina web de la UdG 
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2013/3101/GRAU00000386/0 i corresponen al curs 
acadèmic 2013-14, curs en el qual va finalitzar la primera promoció de graduats en Pedagogia. La taxa de 
graduació dels alumnes que acaben en 4 anys és d’un 58%, essent aquest percentatge precisament el previst en 
la memòria verificada. Encara no tenim les dades dels estudiants que acaben en 5 anys (t+1), atès que 
s’obtindran a finalitzar el curs acadèmic 2014-2015 (evidència 3.6.8_ PED_Taula7). 

https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2013/3101/GRAU00000386/0
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En el Grau en Pedagogia el nombre d’estudiants d’entrada en els dos primers anys d’inici del grau van depassar 
les places previstes de 40 estudiants (45 el curs 2010-11 i 49 el curs 2011-12). Aquest fet va portar a demanar un 
augment del nombre de places disponibles a 60 per al curs 2012-13 que va suposar un increment de l’alumnat 
matriculat (59 estudiants el curs 2012-3 i 63 el curs 2013-14). Els estudiants de nou ingrés matriculats en primera 
preferència han estat del 62,22% el curs 2010-11, el 57,14% el curs 2011-12, el 74,58% el curs 2012-13 i el 
71,43% el curs 2013-14. Valorem molt positivament aquestes dades ja que el nombre d’alumnat en primera 
opció s’ha estabilitzat al voltant del 75% en els darrers cursos.    

La taxa d’abandonament en els cursos 2010-11 i 2011-12 és nul.la i en el curs 2012-13 correspon al 9% i al 10% 
en el curs 2013-14. En ambdós casos són inferiors al valor estimat en la memòria (18%). Pel que fa a la taxa 
d’eficiència, té un valor d’un 99%, per sobre del previst en la memòria del grau (establert en un 90%). Pensem 
que són unes dades molt positives que mostren la motivació de l’alumnat per acabar els estudis en 4 anys. 
Finalment, respecte a la taxa de rendiment, les dades de què disposem dels quatre cursos, des que es va iniciar el 
grau, es valoren com a molt satisfactòries, ja que la mitjana de rendiment d’aquests cursos se situa al voltant del 
90% (10% superior del previst en la memòria). Concretament, del 90% el 2010-11, del 88% el 2011-12, del 94% el 
2012-13 i del 91% el 2013-14. Finalment, pel que fa la satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu va 
ser del 4,1 sobre 5 l’any d’iniciar-se la titulació (curs 2010-11) i s’ha mantingut al voltant d’aquests valors els 
cursos posteriors (3,82/5 en el curs 2011-12, 4,18/5 en el curs 2012-13 i 3,84/5 en el curs 2013-14). 

 

6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.  
Encara no es disposa de dades d’indicadors d’inserció laboral dels graduats de Pedagogia, atès que la primera 
promoció va finalitzar els seus estudis el curs 2013-14. Aquest fet limita notablement l’existència d’indicadors 
d’inserció laboral, ja que a diferència d’altres graus tampoc disposa de dades relatives a l’antiga diplomatura ni 
està inclòs en l’estudi sobre inserció laboral de l’AQU (2014). Per tant, no podem desenvolupar aquest apartat. 
Pel que fa a l’enquesta realitzada en la FEP, el nombre de respostes de titulats en Pedagogia no és suficient (n=4) 
per fer-ne cap comentari (evidència 3.6.9_FEP_Inserció_Laboral_Graduats) [AM 6.4.1]. 
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GRAU EN PSICOLOGIA 

Segons consta en la memòria del Grau en Psicologia, la professió psicològica inclou un ampli ventall d’àmbits 
professionals que, d’acord amb l’estàndard europeu d’educació i entrenament de la professió psicològica 
(EuroPsy), es divideix en 3 contextos professionals bàsics: Educació, Clínica i Salut, i Organització i Treball. El 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de l’Estat espanyol afegeix un altre àmbit: la Intervenció Psicosocial. D’altra banda, 
l’APA organitza l’àmbit professional en 53 divisions amb les seves corresponents àrees. 

El Grau en Psicologia té un perfil formatiu orientat a la consecució dels coneixements, habilitats i actituds 
relacionades amb els camps d’aplicació de la psicologia, la introducció en els àmbits d’intervenció i l’anàlisi de les 
característiques personals, grupals i socials que influeixen en la qualitat de vida dels individus i el benestar de la 
societat i les organitzacions. L’obtenció del títol de graduat en psicologia capacita als estudiants per accedir als 
estudis de postgrau en l’àmbit de la salut, la intervenció psicosocial, l’educació, el treball i les organitzacions, així 
com altres camps més específics de la psicologia i àmbits afins. 

Per a la selecció de les sis assignatures del curs acadèmic 2013/2014 que serviran per discutir els estàndards, s’ha 
seguit els criteris establerts en la guia de l’acreditació (AQU, 2014): a) que les assignatures siguin totes de 
caràcter obligatori; b) que n’hi hagi una de cada curs (de 1r a 4t de grau), representatives dels grans àmbits de 
coneixement i que són tant de caràcter tècnic-aplicat com de fonaments científics; i c) les pràctiques externes i el 
Treball de Final de Grau. A més, aquesta selecció s’ha basat també en el criteri dels delegats de cada un dels 
cursos del grau i dels professors que actualment imparteixen docència en els estudis.  

Les assignatures són: 

• Assignatura 1: Anàlisi de dades 1 (AD1, primer curs, 6 ECTS) 
• Assignatura 2: Personalitat i Context Social (PCS, segon curs, 12 ECTS) 
• Assignatura 3: Psicologia Clínica Adults (PCA, tercer curs, 12 ECTS) 
• Assignatura 4:Intervenció Psicosocial (IPS, quart curs, 12 ECTS)  
• Pràctiques externes-Pràcticum 2 (PR2, quart curs, 9 ECTS) 
• Treball final de grau (TFG, quart curs, 12 ECTS) 

 
 

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell MECES adequat per a la titulació. 
La Taula 1 (evidència 3.6.1_PSI) recull el llistat de les competències del grau en psicologia i una taula que relaciona 
aquestes competències amb cadascuna de les sis assignatures seleccionades. Cada professor responsable de 
l’assignatura avaluada ha estimat la rellevància de cada competència segons la intensitat en què s'han treballat 
les diferents competències bàsiques i específiques en les activitats d'avaluació de la seva assignatura. En el grup 
de treball del Grau en Psicologia, en el que participaven gairebé la totalitat dels professors d'aquestes 
assignatures, s’ha discutit cada proposta. Finalment, s'ha acordat de forma unànime la valoració final atorgada a 
cada competència. A la Taula 2 (evidència 3.6.2_PSI_Taula) es detallen les diferents activitats de formació per 
aquestes assignatures, indicant la seva relació amb les competències treballades en cada cas. 
 
L’assignatura 1, Anàlisi de Dades 1 (AD1), és una matèria bàsica que està organitzada en dues assignatures: AD1, 
el 2n semestre del primer curs i AD2, el 1r semestre del segon curs. AD1 té com a objectiu introduir a l’estudiant 
en l’estadística descriptiva. En l’assignatura es realitzen 5 tipus d’activitats formatives. La cerca d’articles 
científics que fomenta l’ús de la llengua anglesa (CB16) i permet que l’estudiant aprengui a interpretar 
críticament els resultats d’una investigació dins l’àmbit de la psicologia (CE34). Els continguts teòrics introdueixen 
l’estudiant a l’estadística descriptiva, a l’estadística descriptiva amb dues variables i aborden la teoria de la 
probabilitat (aquests tres primes temes són apropiats per tal que l’estudiant aprengui a organitzar informació 
rellevant (CE20), a prendre decisions respecte els mètodes i instruments de mesura a utilitzar (CE21) i a recollir, 
ordenar, analitzar i interpretar dades d’una investigació (CE33); també s’introdueix a l’estudiant en l’anàlisi de 
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dades amb el software estadístic SPSS 15.0; i en darrer lloc, es treballa l’aplicació de les tècniques d'estadística 
descriptiva a l'anàlisi dels resultats d'investigacions (amb aquests dos darrers temes s’aprofundeix novament en 
el treball d’algunes de competències anteriorment citades CB16, CE20, CE21, CE33 i CE34, però a més també són 
adequats per aprendre a desenvolupar models d’avaluació (CE23). L’activitat d’elaboració de treballs inclou el 
treball dirigit del mòdul (on els estudiants tornen a treballar les competències CB16, CE20, CE21, CE33 i CE34), i 
també l’aplicació de tècniques de recollida de dades (CE22) i el treball sobre anàlisi i valoració crítica d’un article 
científic que permet als estudiants aprofundir en les competències CE20 i CE34. Les proves d’avaluació són 
adients per avaluar la capacitat de l’estudiant per organitzar informació rellevant (CE20), escollir bons mètodes i 
instruments de mesura (CE21), aplicar tècniques de recollida de dades (CE22), desenvolupar models d’avaluació 
(CE23), analitzar i  interpretar dades (CE33) i saber interpretar críticament els resultats d’una recerca (CE34). 
Finalment, la realització d’exercicis i activitats pràctiques al llarg del semestre, per una banda, i les lectures 
d’articles i notícies o reculls de premsa són adients per treballar les competències CB16, CE20, CE21, CE23, CE33 i 
CE34. 
 
L’assignatura 2, Personalitat i Context Social (PCS), és de caràcter obligatori i s’imparteix de forma anual al segon 
curs del Grau (evidència 3.6.2_PSI_PCS_1). Consta de 5 activitats formatives. Els continguts teòrics que tracten la 
personalitat des d’un punt de vista individualista (CB4, CB16, CE25, CE28 i CE33), la influència de les situacions 
socials en el comportament humà (CB4, CB16, CE22, CE25, CE28 i CE33), i l’estudi de la interacció en la 
personalitat i el context social (CB4, CB16, CE22, CE25, CE28 i CE33). Aquests continguts estan pensats perquè 
l’estudiant pugui conèixer i adquirir competències com considerar diferents perspectives teòriques sobre els 
temes abordats, lectures en llengua anglesa, conèixer tècniques de recollida de dades, identificar tant variables 
individuals com contextuals dels fenòmens socials, conèixer resultats d’investigacions i d’avaluació i interpretar 
dades de la investigació. Les classes teòriques s’aprofundeixen amb l’activitat de realització d’exercicis pràctics 
de cada bloc. El bloc I, personalitat, es concreta en dos treballs avaluables sobre el test 16 PF (evidència 
3.6.2_PSI_PCS_2) i el NEO PI-R (evidència 3.6.2_PSI_PCS_3), així com algunes altres activitats complementàries, 
permetent a l’estudiant adquirir habilitats en les competències d’aplicar tècniques de recollida d’informació 
(CE22) i en la identificació de variables individuals en l’estudi de la personalitat (CE25). El bloc II aprofundeix en la 
influència del context social a partir de dos treballs pràctics avaluables: l’experiment de la presó d’Standford 
(evidència 3.6.2_PSI_PCS_4) i l’estudi pràctic del benestar i la felicitat (evidència 3.6.2_PSI_PCS_5), i altres activitats 
pràctiques que són escaients per aprendre les competències de treballar i avaluar de manera crítica i aportar 
conclusions als temes plantejats (CB4), així com mostrar domini en la difusió del coneixement (CE28) i recollir, 
ordenar, interpretar i analitzar informació (CE33). El darrer bloc es treballa a partir de la realització de seminaris 
(evidència 3.6.2_PSI_PCS_6), en els que s’adquireixen les competències de saber considerar diferents perspectives 
sobre els temes que es treballen i avaluar-los de manera crítica (CB4), identificar variables individuals que poden 
influir (CE25) i recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades en el marc de la disciplina (CE33). La participació 
activa dels estudiants tant en les classes teòriques com en les activitats pràctiques són un altre aspecte que es té 
molt en compte en aquest mòdul, sobretot en el bloc III. Les dues proves d’avaluació de continguts teòrics i 
pràctics permeten avaluar les competències CB4, CB16, CE22, CE25, CE28 i CE33. Al llarg de tot el curs es 
fomenta que l’estudiant aprofundeixi de manera autònoma en el coneixement dels continguts del mòdul a partir 
de lectures científiques obligatòries i complementàries. 
 
L’assignatura 3, Psicologia Clínica d’Adults (PCA), es fa a tercer curs de forma obligatòria. PCA treballa el 
contingut en dos grans blocs. El Bloc I, psicopatologia d’adults, permet a l’estudiant adquirir coneixement i 
habilitats referides a fonaments teòrics i metodològics la clínica d’adults, l’avaluació i el diagnòstic. Es concreta 
en activitats basades en classes expositives i participatives (CE19), que es complementa amb la lectura de 
bibliografia bàsica i complementària (CE17). A nivell pràctic s’analitzen casos que permeten als estudiants fer 
exploracions psicopatològiques, adquirir competències com la de saber identificar les característiques dels 
individus en contextos rellevants (CE25) i identificar variables que poden influir en la intervenció (CE15). També 
els estudiants han de realitzar exercicis i pràctiques que corresponen als tres treballs d’aquest bloc, que 
permeten adquirir les competències CB1, CE17 i CE18, CE19, CE21, CE22, CE25, CE31. Finalment, tots aquests 
continguts s’avaluen a partir de les proves d’avaluació en les que l’estudiant ha d’adquirir la competència de 
saber analitzar les demandes i necessitats de les persones (CE17). El bloc II treballa els programes de tractament i 
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intervenció en clínica d’adults. En primer lloc, l’avaluació en clínica d’adults comporta que l’estudiant apliqui un 
pensament crític i creatiu i que tingui en compte les implicacions ètiques en l’anàlisi de casos pràctics (CB1), 
seguint el procés d’avaluació psicològica i aplicant les tècniques d’avaluació específiques (CE17, CE19, CE21, CE22 
i CE31) en trastorns com la fòbia simple o l’avaluació de les habilitats socials. L’adquisició d’aquestes 
competències es treballen paral·lelament a partir de les classes expositives. En segon lloc, la intervenció en 
clínica d’adults s’aborda a partir de classes expositives i participatives basades en fonaments teòrics sobre la 
psicoteràpia aplicada a diferents problemes de salut mental en població adulta i gran, complementada amb 
bibliografia referent en aquests temes. Per finalitzar aquest apartat i fomentar l’estudi i l’aprenentatge dels 
estudiants, es realitza una prova d’avaluació final. Totes aquestes activitats estan pensades per tal que 
l’estudiant desenvolupi el pensament crític, científic i ètic en l’abordatge de la intervenció (CB1), saber analitzar 
demandes de persones i grups (CE17), establir objectius d’intervenció (CE18), identificar les característiques dels 
individus rellevants per a la intervenció (CE19), aplicar tècniques i mètodes de recollida d’informació (CE21, CE22, 
CE25 i CE26) i, finalment, saber mostra compromís, confidencialitat i ètica a l’hora de comunicar la informació 
rellevant de la intervenció (CE31). I, en tercer lloc, els estudiants aprenen tècniques conductuals aplicades en la 
intervenció clínica d’adults, específicament al tractament de trastorns fòbics. Inclou activitats pràctiques (CE17, 
CE18, CE21, CE22, CE25, CE26, CE31) i teòriques (CB1, CE17, CE19 i CE25) que es treballen a partir de dos 
manuals publicats per la docent (evidència https://www.documentauniversitaria.cat/botiga.php?a=llibre&id=702). A 
més, s’analitzen articles rellevants en el tractament dels trastorns fòbics (CB1 i CE25). 

L’assignatura 4, Intervenció Psicosocial (IPS), és de caràcter obligatori i és l’única assignatura anual que es realitza 
a quart curs juntament amb el pràcticum, el TFG i les optatives. Es pretén donar una visió completa de la 
intervenció des de la perspectiva psicosocial. La primera activitat, referent a les classes expositives, el Bloc I 
engloba tant fonaments teòrics d’IPS com l’anàlisi de les polítiques socials. Els estudiants també han de mostrar 
coneixements de com s’avaluen les situacions complexes i l’ús d’indicadors psicosocials. El Bloc II, complementa 
els continguts introduint a l’estudiant en el coneixement dels àmbits d’IPS: serveis socials, temps lliure, consum, 
treball i desocupació, etc. Aquestes bases teòriques pretenen que l’estudiant adquireixi les competències 
relatives a l’ús de la llengua angles (CB16), sàpiga identificar i analitzar les demandes de persones, grups i 
organitzacions (CE17 i CE19), estableixi objectius d’intervenció psicosocial (CE18), sàpiga escollir mètodes, 
tècniques que li permetin desenvolupar models d’avaluació psicosocial (CE21, CE22 i CE23),  identifiqui variables 
(individuals, ambientals) que poden influir en la seva intervenció (CE25) i mostri respecte i confidencialitat en la 
comunicació de la informació tant en la pràctica professional con en la recerca (CE31). Les lectures obligatòries i 
complementàries proporcionades pels docents permeten assegurar que l’estudiant assoleix els continguts bàsics 
de la IPS (CE17, CE19, CE23 i CE25). Un altre tipus d’activitat que es realitza per tal de complementar les sessions 
teòriques, setmanalment, consisteix a treballar amb la meitat del grup classe, sessions pràctiques. En el Bloc I es 
treballen a fons alguns dels àmbits de la IPS, amb un conjunt de lectures que se centren en el treball de 
competències com l’ampliació del pensament crític i creatiu i l‘adopció d’un enfocament científic referents a 
l’àmbit de la IPS (CB1), la lectura en llengua anglesa (B16), i el coneixement de tècniques de recollida 
d’informació (CE22) i la identificació de variables que poden influir en la intervenció (CE25). L’estudi de casos i la 
realització de treballs, inclouen tres treballs del Bloc I, que se centra en l’anàlisi psicosocial d’un producte 
publicitari, un treball sobre el benestar subjectiu i un role-playing sobre agents socials d’un projecte municipal 
(CE17, CE18, CE19, CE21, CE22, CE24). El Bloc II es concreta en les activitats de realització dels seminaris sobre 
violència de gènere (evidència 3.6.2_PSI_IPS_1), el desenvolupament de treballs de diferents àmbits d’IPS i les 
visites a centres i les tutoritzacions d’aquestes visites (evidències 3.6.2_PSI_IPS_2 i 3.6.2_PSI_IPS_3). El desplegament 
d’aquestes activitats han esta adients per tal que l’estudiant adquireixi les competències CB1, CE17, CE18, CE19, 
CE21, CE22, CE24, CE25, CE26 i CE31. Finalment, la realització de proves escrites, inclou un examen tipus test 
sobre el continguts dels Bloc I, mentre que del Bloc II no es realitza una prova escrita sinó que s’avalua amb la 
realització de treballs i assistència i participació als seminaris (CE17, CE19, CE21, CE23, CE25 i CE31). 

L’assignatura 5, Pràcticum 2 (P2), és obligatòria i es programa al 1r (i en alguns casos el 2n) semestre del quart 
curs per tal que els estudiants hagin assolit suficient formació acadèmica que els permetin aplicar i contrastar el 
coneixement adquirit amb la realitat professional (evidència 3.6.2_PSI_PR2_1). L’estudiant ha de realitzar una 
memòria de les pràctiques, supervisada pel tutor acadèmic en la qual ha de mostrar que ha adquirit les 

https://www.documentauniversitaria.cat/botiga.php?a=llibre&id=702
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competències globals del PR2: aplicar el pensament crític (CB1), integrar els coneixements de la psicologia en el 
seu desenvolupament professional (CB8), acceptar les crítiques professionals (CB10), reconèixer les necessitats i 
expectatives dels usuaris del centre (CB11), comprendre i respectar la diversitat multicultural (CB12), saber usar 
les TIC (CB14), saber analitzar les demandes (CE17)i identificar les característiques (CE19) dels individus, grups o 
organitzacions (CB17), establir metes i objectius a la seva intervenció (CE18), obtenir i organitzar informació 
rellevant del servei (CE20), elecció de mètodes (CE21), aplicació de tècniques (CE22), desenvolupar models 
d’intervenció (CE23), desenvolupar productes i serveis (CE24), redactar informes tècnics (CE27), actuar de 
manera adequada seguint el codi deontològic de la professió (CE30) i mostrar respecte, confidencialitat i ètica en 
la comunicació de la informació (CE31). A més, al llarg de totes les pràctiques ha d’elaborar un diari de camp 
anotant les actuacions i activitats realitzades en el centre (CB10, CB11, CE18, CE19 i CE20). Les pràctiques en 
empreses o institucions corresponen a 150 hores presencials de pràctiques, en centres dels 4 grans contextos 
professionals de la psicologia: clínica i salut, educació, organitzacions i intervenció social. Les activitats que es 
desenvoluparan en el centre de pràctiques són supervisades per un tutor/a de centre i són pactades entre 
aquest, l’estudiant i el tutor acadèmic en el document de compromís i confidencialitat (evidència 3.6.2_PSI_PR2_2), 
de manera que l’estudiant pugui aprendre a ser competent en l’àmbit professional del psicòleg (CB1, CB8, CB10, 
CB11, CB12, CB14, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24, CE27, CE30 i CE3). La valoració sobre el 
desenvolupament de les pràctiques, també inclou l’autovaloració dels estudiants (CB8 i CB10). Per tal d’assegurar 
que l’estudiant va adquirint totes les competències esperades, es realitzen sessions de tutories entre el tutor 
acadèmic i l’estudiant (i el de centre si escau), que són pactades a l’inici de les pràctiques, esperant treballar, 
sobretot, en aquest procés de seguiment les competències CB1, CB8, CE17, CE20, CE24 i CE27. 

L’assignatura 6, Treball Final de Grau (TFG), és de caràcter obligatori, semestral, i es realitza de manera paral·lela 
al PR2 durant el quart curs del grau, aconsellant que el treball estigui relacionat amb el pràcticum (evidència 
3.6.2_PSI_TFG_1). Els estudiants han de mostrar mitjançant el desenvolupament d’una memòria o projecte (que 
pot ser de diferents tipologies: recerca, intervenció, disseny de materials, revisió bibliogràfica, etc.) que han 
assolit les competències següents: aplicar el pensament crític (CB1), llegir críticament de bibliografia científica i 
coneixement dels marcs epistemològics (CB3), considerar diferents perspectiva i extreure conclusions (CB4), ser 
autònom en el procés d’aprenentatge (CB9), acceptar les crítiques professionals (CB10), reconèixer les 
necessitats i expectatives dels usuaris del centre (CB11), saber usar les TIC (CB14), comunicar-se adequadament 
de forma oral i escrita (CB15), saber analitzar les demandes dels individus, grups o organitzacions (CB17), obtenir 
i organitzar informació rellevant del servei (CE20), aplicar tècniques de recollida d’informació (CE22), 
desenvolupar productes i serveis (CE24), redactar informes tècnics (CE27), mostrar domini en la difusió del 
coneixement (CE28), actuar de manera adequada seguint el codi deontològic de la professió (CE30), mostrar 
respecte, confidencialitat i ètica en la comunicació de la informació (CE31), usar les diferents fonts documentals 
de la psicologia (CE32), interpretar les dades d’una investigació (CE33) i saber escollir, aplicar i interpretar de 
manera crítica els resultats d’una investigació científica (CE34). Al llarg del desenvolupament del TFG es realitzen 
seminaris formatius i tutories individuals o grupals entre els tutors i els estudiants (CB1, CB4, CB9, 
CB10,CE27,CE28, CE30, CE31, CE32, CE33 i CE34). La versió final del treball es presenta quan el tutor acadèmic 
dóna el seu vistiplau per a la defensa oral, que es realitzarà davant d’un tribunal constituït per tres professors, 
que permetrà mostrar com l’estudiant ha estat capaç de aprendre a utilitzar les TIC adequadament per la seva 
presentació (CB14), comunicar-se de forma oral (i escrita) tenint en compte l’audiència que té al davant (CB15), 
saber mostrar els principals resultats del seu informe tècnic (memòria) (CE27), mostrar domini en la difusió del 
coneixement (CE28) i mostrar respecte, confidencialitat i ètica en la comunicació de la informació relativa al seu 
treball (CE31).  

 

6.2. El sistema d’avaluació permet una acreditació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 
El sistema d’avaluació per a les assignatures del grau és públic i es pot consultar en el disseny de cada assignatura 
(moodle) que inclou el professorat responsable, els continguts, la bibliografia i altres informacions rellevants. La 
Taula 3 (evidència 3.6.3_PSI_Taula) mostra les activitats d’avaluació, així com els criteris d’avaluació i el percentatge 
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en pes de la nota de les assignatures seleccionades. La Taula 4 (evidència 3.6.4_PSI_Taula) mostra el percentatge de 
les diferents qualificacions obtingudes pels estudiants (suspesos, aprovats, notables, excel·lents i matrícules 
d’honor) en cada una de les assignatures del Grau en Psicologia. La Taula 5 (evidència 3.6.5_PSI_Taula) mostra la 
llista de TFG realitzats segons la tipologia i la temàtica. La taula 6 (evidències 3.6.6_PSI) inclou la relació de centres 
de pràctiques externes, el nombre d’estudiants i l’àmbit professional.  

A l’assignatura 1, AD1, s’avalua a partir de cinc activitats que ponderen de 10% al 25% de la nota final. L’activitat 
de resolució d’exercicis pràctics (del manual de Botella et., 2012) i l’aplicació de tècniques descriptives de 
variables amb el programa SPSS (evidències 3.6.3_PSI_AD1_1, 3.6.3_PSI_AD1_2, 3.6.3_PSI_AD1_3 i 3.6.3_PSI_AD1_4), 
representa un 20% de la nota final i ajuden a l’estudiant a consolidar de forma pràctica algunes competències 
com aprendre a usar instruments i mètodes de mesura (CE21) o a analitzar i interpretar dades d’una recerca 
(CE33). Per aprovar cal assistir al 80% de les sessions per obtenir la màxim qualificació. També es realitzen tres 
activitats que es basen en l’avaluació continuada de l’estudiant. La primera, el treball global del mòdul (20%), 
l’estudiant ha de presentar un informe de recerca considerant tots els seus apartats, i li permet entre altres 
competències adquirir una capacitat per interpretar críticament els resultats d’una recerca en l’àmbit de la 
psicologia (CE34). Per aprovar-lo cal seguir l’avaluació continuada del mateix i defensar-lo oralment (evidència 
3.6.7_PSI_AD1_AA2). Les dues següents activitats d’avaluació continuada són individuals i avaluen els 
coneixements del tres primers temes teòrics, a partir de la resolució d’exercicis i l’anàlisi de resultats 
quantitatius. Cadascun d’elles representa el 25% de la nota final (evidències 3.6.7_PSI_AD1_AA3 i 
3.6.7_PSI_AD1_AA4). La darrera activitat avalua la capacitat crítica de l’estudiant d’aplicar les tècniques 
estadístiques apreses a fenòmens de la vida quotidiana, a partir de l’anàlisi d’un article científic o notícia de 
premsa i la seva presentació oral (10%) (evidència 3.6.7_PSI_AD1_AA5). El mòdul permet la recuperació del 50% de 
la nota dels exercicis pràctics i del 75% de la nota del treball global, mentre que l’exercici de la vida quotidiana no 
és recuperable. Les cinc activitats seran avaluables quan aquestes tinguin una qualificació igual o superior a 4 
sobre 10. Els estudiants que no realitzin cap de les activitats individuals d’avaluació continuada obtindran una 
qualificació de “No Presentat”. Dels estudiants matriculats durant el curs 2013-14, el 97% es va presentar a les 
proves d’avaluació. Les qualificacions finals es concentren entre el Notable (58,11%), l’Aprovat (16,22%) i 
l’Excel·lent (14,86%). Presenta un baix percentatge de suspesos (2,70%) i de MH (5,41%). 

L’assignatura 2, PCS, consta de tres activitats d’avaluació. Pel que fa als treballs, es realitzen dos informes del 
Bloc I de personalitat i dos més del bloc II de context social. Cadascun d’ells es valora en una escala likert de 10 
punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 5%, corresponent al 20% de la nota final del mòdul. Els 
treballs de personalitat consisteixen en l’elaboració de dos informes de l’aplicació dels testos 16-PF (evidència 
3.6.7_PSI_PCS_AA1) i NEO PI-R (evidència 3.6.7_PSI_PCS_AA2) en els que l’estudiant ha d’adquirir, sobretot, habilitats 
per aplicar tècniques de recollida d’informació per l’estudi de la personalitat (CE22 i CE25). L’estudi del context 
social es realitza a partir de l’anàlisi d’una pel·lícula sobre l’experiment de la Presó d’Stanford (evidència 
3.6.7_PSI_PCS_AA3) i una recerca sobre la felicitat al llarg del cicle vital (evidència 3.6.7_PSI_PCS_AA4), que permet a 
l’estudiant aprofundir en els principals conceptes de la psicologia social i de la influència social, adquirint la 
competència bàsica d’aportar conclusions de manera crítica als conceptes treballats (CB4), mostrar domini en la 
difusió del coneixement (CE28) i recollir, ordenar, analitzar i interpretar dades (CE33). Per avaluar el bloc III, que 
estudia la interacció entre la personalitat i el context social, es realitzen seminaris al llarg de 6 setmanes del curs. 
Els estudiants han de triar un tema dels tres blocs temàtics proposats pels professors, i cercar un article científic 
d’impacte en les bases de dades Psicodoc, psycinfo o medline (preferentment), publicat els darrers 5 anys que 
inclogui variables tant de la personalitat com del cotext social. Un cop seleccionat l’article, sota la supervisió i 
tutorització dels docents, el grup gran es divideix en tres grups petits, un per cada temàtica del seminari, on cada 
setmana un grup exposa l’estudi seleccionat en format pòster. Finalitzades les setmanes de seminari, es realitza 
una darrera sessió de post-seminari on cada grup elabora un resum del seu estudi i l’exposa breument al grup 
gran. Podem veure un exemple de les evidències de l’article, el pòster i el resum a 3.6.7_PSI_PCS_AA5. L’exposició 
de la investigació de cada grup s’avalua tant per part dels estudiants de cada grup (evidència 3.6.3_PSI_PCS_1) (40% 
de la nota) com dels professors (evidència 3.6.3_PSI_PCS_2) (60% de la nota). El 70% (14% de la nota final) de la 
nota del seminari correspondrà a la primera exposició i el 30% (6% de la nota final) restant a la segona dels post-
seminaris. Finalment, es realitzen dues proves d’avaluació, una al primer semestre (evidència 3.6.7_PSI_PCS_AA6) i 
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l’altra a segon (evidència 3.6.7_PSI_PCS_AA7), que inclouen continguts de la personalitat i del context social 
(inclosos els post-seminaris i les pràctiques de cada bloc). Cada prova representa el 30% de la nota final. La 
puntuació final de cada prova està compresa entre 0 i 10, i cada error descompta 0,33 punts. Per aprovar el 
mòdul cal haver realitzat totes les activitats i tenir una puntuació mitjana de les proves escrites de com a mínim 
5. Totes les activitats d’avaluació es poden recuperar. La nota màxima dels treballs serà de 5, mentre que en els 
exàmens la final serà la darrera obtinguda (evidència 3.6.7_PSI_PCS_AA8). Es considerarà no presentat l’alumne que 
no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació. El 95,8% dels estudiants matriculat el curs 2013-14 es van 
presentar a les proves d’avaluació. El 43,06% de les qualificacions són notables, seguit del 27,78% d’aprovats i un 
18,06% de suspesos. El 1,39% són excel·lents i el 5,56% són MH. 

L’assignatura 3, PCA, té un conjunt de proves d’avaluació segons el bloc treballat en l’assignatura. L’avaluació del 
Bloc I, psicopatologia d’adults, inclou la realització d’exercicis, pràctiques i informes de caire reflexiu i d’anàlisi de 
casos clínics (evidències 3.6.3_PSI_PCA_1, 3.6.3_PSI_PCA_2, 3.6.3_PSI_PCA_3, 3.6.3_PSI_PCA_4 i 3.6.3_PSI_PCA_5), que 
representen el 16% de la nota final (evidència 3.6.7_PSI_PCA_AA1); i la realització de 3 proves d’avaluació, dues de 
parcials i una de final (36%) (evidència 3.6.7_PSI_PCA_AA2). Aquestes activitats han de ser superades amb una nota 
mínima de 5 i complir amb els criteris establerts en cada una d’elles. El pes sobre la nota final del mòdul és del 
52%. Pel que fa al Bloc II, s’estructura en tres grans apartats: l’avaluació, la intervenció i les tècniques 
conductuals. L’apartat d’avaluació clínica inclou tres activitats d’avaluació d’un cas real (evidències 
3.6.3_PSI_PCA_6, 3.6.3_PSI_PCA_7, 3.6.3_PSI_PCA_8 i 3.6.3_PSI_PCA_9) seguint el procés d’avaluació psicològica i 
aplicant les tècniques concretes per cada cas (evidències 3.6.7_PSI_PCA_AA3, 3.6.7_PSI_PCA_AA4 i 3.6.7_PSI_PCA_AA5). 
Cadascuna de les activitats representa un 5,3% de la nota, essent el pes d’aquest apartat el 16% sobre la nota 
final del mòdul. Pel que fa a l’apartat d’intervenció clínica, s’avalua a partir de dues activitats: exercicis 
individuals i grupals, escrits i orals, sobre els models d’intervenció clínica (evidències 3.6.3_PSI_PCA_10 i 
3.6.3_PSI_PCA_11), que es treballen a partir de dossiers de lectures proporcionats per la docent (evidència 
3.6.7_PSI_PCA_AA6); i una prova escrita que valora el nivell d’assoliment dels continguts del bloc (evidència 
3.6.7_PSI_PCA_AA7). Cada activitat té un pes del 8% sobre la nota final, i es valoren en una escala tipus Likert de 0 
a 10. El darrer apartat del segon bloc aborda l’estudi de les tècniques conductuals i s’avalua a partir de dues 
activitats: l’elaboració i aplicació d’un programa d’exposició en imaginació (desensibilització sistemàtica) i en viu 
per tractar una fòbia específica, seguint les indicacions del manual de la docent (Planes, 2009); i la realització 
d’un examen tipus test. Les dues activitats corresponen al 8% de la nota final. A tall d’exemple es mostra 
l’evidència dels treballs escrits (3.6.7_PSI_PCA_AA8) i una de l’examen (3.6.7_PSI_PCA_AA9). La qualificació de les 
pràctiques requereix un mínim del 80% d’assistència i el lliurament dels treballs dins els terminis acordats 
(màxim 15 dies desprès de la sessió). Es permet als estudiants que no han superat l’avaluació continuada fer una 
prova global a final de curs. Com s’ha vist cada bloc té uns criteris específics d'avaluació i qualificació, i té un  pes 
del 50% en la nota final del mòdul. El conjunt de les activitats d’avaluació proposades per aquest mòdul 
permeten avaluar tant competències bàsiques com l’aplicació del pensament crític i la consideració de les 
implicacions ètiques en l’anàlisi de casos pràctics (CB1), com d’altres específiques referents, per exemple, a la 
identificació de variables individuals en contextos rellevants (CE25). Es considerarà a un alumne com a no 
presentat si no ha realitzat totes les proves d'avaluació i totes les pràctiques. Respecte a les qualificacions, el 
96,10% dels estudiants matriculats es van presentar a les proves d’avaluació. Un 70,13% va obtenir Notable i un 
25,97% van aprovar. No hi ha suspesos, ni excel·lents ni MH. 

L’assignatura 4, IPS, avalua els continguts del mòdul a partir de dues activitats, que representen el 50% 
cadascuna d’elles de la nota final del mòdul, i són: l’elaboració de treballs i les proves d’avaluació. Respecte els 
treballs, els criteris generals especifiquen que cal realitzar 5 treballs al llarg del curs, 3 del bloc I (amb un pes del 
10% cadascun) i 2 del bloc II (amb un pes del 5% cada treball, més un 10% de l’assistència als seminaris). Per 
aprovar els treballs els estudiants han de tenir una qualificació mínima de 5 sobre 10, per tal que la nota final 
ponderi amb la nota total del mòdul. Els diferents treballs pràctics sobre els continguts teòrics del mòdul IPS 
permeten avaluar si l’estudiant adquireix competències com identificar i analitzar demandes de grup, individus o 
organitzacions (CE17 i 19), així com identificar variable que poden intervenir en la IPS (CE25), entre altres. Els 
criteris específics del bloc I inclouen les rúbriques de cadascun dels tres treballs que cal realitzat, com a evidència 
es mostren les qualificacions dels treballs (evidències 3.6.7_PSI_IPS_AA1, 3.6.7_PSI_IPS_AA2 i 3.6.7_PSI_IPS_AA3). El 
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Bloc II inclou tres activitats d’avaluació (evidència 3.6.3_PSI_IPS_1): la primera, sobre victimització i inclusió social 
que representa el 5% de la nota del bloc, que es treballa a l’aula a partir de la visualització de dos documentals, i 
s’avalua segons si els estudiants han fet les dues activitats (0,5 punts), si en fan una (0,25) i si no en fan cap (0) 
(evidències 3.6.7_PSI_IPS_AA4 i 3.6.7_PSI_IPSAA5); la segona, que consisteix en fer una reflexió individual de les 
lectures aportades per la docent i que té un pes del 5% (evidència 3.6.7_PSI_IPS_AA6); i la tercera, amb un pes del 
10% referents a l’assistència i participació als seminaris organitzats per la docent sobre violència de gènere 
(evidència 3.6.7_PSI_IPS_AA7). Pel que fa a la realització de les proves escrites (50%), els criteris generals del mòdul 
contemplen un examen tipus test dels continguts del Bloc I (25%) (evidència 3.6.7_PSI_IPS_AA8) i un treball aplicat 
a un àmbit d’intervenció psicosocial del Bloc II (evidències 3.6.3_PSI_IPS_2, 3.6.3_PSI_IPS_3 i 3.6.3_PSI_IPS_4), que 
representa el 25% de la nota final (evidència 3.6.7_PSI_IPS_AA9). Per acabar, al llarg del mòdul es desenvolupen 
sessions pràctiques obligatòries i indispensables per a optar a la ponderació de la nota final, però que no tenen 
un pes específic en la nota final del mòdul (0%). Es considera no presentat en cas de no fer la prova escrita 
d'avaluació i/o els treballs de curs i/o les activitats pràctiques. El 100% dels alumnes matriculats al mòdul van 
realitzar les proves d’avaluació, obtenint el 73,85% Notable, el 16,92% Aprovat i el 6,15% Suspès. Hi ha un 1,54% 
d’Excel·lent i 1,54% de MH.  

L’assignatura 5, PR2, són les pràctiques externes del grau i s’avaluen a partir de tres aspectes: a) la realització de 
150 hores en un centre/institució sota la supervisió del tutor de centre, el qual un cop finalitzades realitzarà un 
informe d’avaluació on-line (evidència 3.6.3_PSI_PR2_1) on especificarà en una escala del 0 al 10 el compliment 
dels objectius de l’estudiant, el grau de coneixement adquirit, el seu desenvolupament en l’entorn del centre, 
entre altres. La seva qualificació equival al 45% de la nota final (evidència 3.6.7_PSI_PR2_AA1); b) l’informe del tutor 
acadèmic que inclou la valoració de les tutories (tenint el grau de compliment i les tasques realitzades, de 0-10, 
evidència 3.6.3_PSI_PR2_2), la memòria de pràcticum (valorant els cinc apartats que la composen, de 0-10,) i el 
seguiment del diari de camp (de 0-10) (evidència 3.6.3_PSI_PR2_3). Totes aquestes tasques representen el 45% de 
la nota final (evidència full avaluació tutor 3.6.7_PSI_PR2_AA2 i evidències treballs de pràcticum 3.6.7_PSI_PR2_AA3); i, 
finalment, el 10% restant de la nota equival l’autoavaluació argumentada que ha de realitzar l’estudiant 
(evidència 3.6.3_PSI_PR2_4 i evidència 3.6.7_PSI_PR2_AA4). Totes aquests activitats permeten avaluar el grau en què 
l’estudiant mostra que ha adquirit la major part de les competències del grau i que les sap aplicar en el context 
professional. Finalitzat el pràcticum, es recull el nivell de satisfacció del tutor acadèmic ( evidència 3.6.3_PSI_PR2_5) 
i de l’estudiant (evidència 3.6.3_PSI_PR2_6). Aquest darrer també avalua al tutor acadèmic (evidència 
3.6.3_PSI_PR2_7) i al centre col·laborador (evidència 3.6.3_PSI_PR2_8). En relació als centres de pràctiques, com es 
veu en la taula 6 (evidència 6.3.6_PSI), el curs 2013-2014 es van matricular 62 estudiants i es van ocupar 44 places 
de centres/institucions. Nou centres eren de l’àmbit clínicosanitari (21 estudiants); 22 del psicosocial (25 
estudiants); 5 de Treball i les organitzacions (7 estudiants); 6 d’Educació (5 estudiants) i 2 de recerca (3 alumnes). 
Pel que fa a les qualificacions, el 94% dels estudiants van ser avaluats, dels quals un 58,21% van obtenir 
Excel·lent, un 4,48% MH, un 26,87% Notable i un 4,48% Aprovat. No hi va haver cap suspès. 

L’assignatura 6, TFG, es realitza sota la supervisió d’un tutor acadèmic que sol ser el mateix tutor de PR2. 
L’estudiant ha de desenvolupar una memòria o treball en el que es mostri autònom i sigui capaç de treballar 
totes les competències assignades a aquest mòdul. Els tutors seran els que avaluaran a partir d’una rúbrica 
cadascuna de les competències i resultats d’aprenentatge assolits per l’estudiant en les diferents fases 
d’elaboració del seu projecte (evidència 3.6.3_PSI_TFG_1). El pes de la nota de la memòria equival al 70% del 
mòdul (evidència 3.6.7_PSI_TFG_AA1). Un cop el tutor dóna el seu vistiplau al treball (evidència 3.6.3_PSI_TFG_2), 
autoritza la seva defensa oral que es realitzarà davant un tribunal de tres professors/es, entre els que no hi 
haurà el tutor. Els membres del tribunal fan ús del document d’avaluació del tribunal que avalua competències 
relacionades amb la comunicació oral, l’ús de les TIC i el compromís ètic a l’hora de comunicar la informació (en 
una escala de l’1 –competència no adquirida- al 5 –excel·lent-) (evidència 3.6.3_PSI_TFG_3). El pes de la defensa 
oral equival al 30% de la nota (evidència 3.6.7_PSI_TFG_AA2). D’entre el ventall de formats que pot tenir el TFG, el 
curs 2013-14 els 57 estudiants matriculats van presentar 18 propostes intervenció, 33 treballs de recerca, 2 de 
recerca bibliogràfica, 1 de disseny de material i 2 de disseny de protocol (Taula 5, evidència 3.6.5_PSI). Del 91,94% 
que van superar l’assignatura, un 46,77% ho va fer amb un Notable, el 27,45% amb un Excel·lent i un 6,45% va 
obtenir MH. En un baix percentatge troben els aprovats (9,68%) i els suspesos (1,61%). 
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per les característiques de la titulació. 
Els indicadors disponibles de la titulació són d’accés públic en la pàgina web de la UdG 
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0109 i són els corresponents al curs acadèmic 2013-
2014, curs en que la segona promoció del grau en Psicologia va finalitzar els seus estudis (Taula 3.6.8_PSI_Taula7).  
 
La taxa de graduació dels estudiants que van acabar en 4 anys, és del 41% el curs 2012-13 i del 39% el 2013-14, 
mentre que la taxa dels que van acabar en 5 anys (t+1) el curs 2013-14 és del 55%. 

Pel que fa a la taxa d’eficiència, té un valor d’un 98% pel curs 12-13 i del 97% pel curs 13-14, aspecte molt positiu 
que mostra el bon rendiment i la motivació dels estudiants per obtenir el títol de graduat en els 4 anys. La taxa 
de rendiment acadèmic a primer curs ha anat en augment des de l’inici del grau el curs 2009-10 (85%) fins a la 
data actual (13-14), essent del 95%. Aquesta mateixa tendència s’observa en la taxa de rendiment global sent del 
93%. Si desglossem la taxa de rendiment per nota d’accés de PAAU i els que venen per nota d’accés de FP no 
s’observen grans diferències en el seu rendiment, ni pels de primer curs ni de forma global. La taxa 
d’abandonament a primer curs sempre ha estat molt baixa i amb la tendència a ser menor en l’actual curs: 13% 
el curs 2011-12, 11% el curs 2012-13 i 10% el curs 2013-14. Aquestes mateixes xifres es contemplen si es 
considera la taxa d’abandonament global dels estudis, essent encara més baixa per al curs 2013-14 (0,7%).  

En general, les dades corresponents als estudis de Grau en Psicologia des del seu inici, mostren una molt bona 
evolució en indicadors acadèmics. Així ens ho indica la baixa taxa d’abandonament (0,7%), el 93% de taxa de 
rendiment i el 97% de taxa d’eficiència. 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per les característiques de la titulació. 
El Grau en Psicologia es va iniciar el curs 2009-2010 i, per tant, el curs 2013-14 va ser la primera promoció que va 
finalitzar la titulació. Això explica que no es disposen de dades actuals i oficials de la seva inserció laboral. No 
obstant això, s’ha fet un buidatge de les dades disponibles de la llicenciatura de Psicologia de la UdG de la 
darrera promoció avaluada (2010), extretes de l’estudi publicat per l’AQU sobre Universitat i treball a Catalunya 
2014 (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Universitat i treball a Catalunya 2014. 
Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes. Barcelona: AQU. 
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/index.html).  

La taxa d’ocupació dels llicenciats en Psicologia de la darrera promoció avaluada (2010) se situa pel cim de la 
mitjana tant dels llicenciats en Psicologia a Catalunya com dels graduats en l’àmbit de les ciències socials. 
Concretament, el 87,8% dels llicenciats en Psicologia de la promoció 2010 de la UdG estaven, en el moment de 
l’enquesta, ocupats. Les dades relatives al temps transcorregut fins a trobar la primera feina, també son més 
favorables pels estudiants de Psicologia de la UdG. 

Pel que fa a les funcions exercides en el seu lloc de treball i a la branca d’activitat econòmica, la majoria dels 
llicenciats en Psicologia a la UdG treballa en l’àmbit sanitari i assistencial (62,5%), realitzant tasques d’assistència 
mèdica i social (28,4%), de tècnic de suport (21,1%), seguit de funcions de direcció (18,5%).  

Les taxes d’adequació de les feines a la titulació de llicenciatura en Psicologia, pel que fa a les funcions 
universitàries, no s’allunya massa a la màxima adequació de l’enquesta global (37,5% i 55,58%, respectivament), 
que significaria que al 37,5% dels joves enquestats de la UdG (n=39) se’ls demana el títol de llicenciat en 
psicologia i fan feines específiques de psicòleg. Respecte les funcions no universitàries, al 10% dels joves a la 
feina els demanen la titulació però no fan tasques pròpies del psicòleg (versus el 3,68% de l’enquesta global), 
mentre que al 25% no se li demana cap titulació i no fa feines relacionades amb la seva titulació (versus el 
18,28% de l’enquesta global). Considerem rellevant destacar que l’adequació de l’àmbit de les ciències de la salut 
del joves enquestats globalment (N=1.511), el 82,43% tenen una màxim adequació en la feina, un 6,22% la 
mínima i, un 92,64% fan funcions pròpies de la seva titulació. 

https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0109
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/index.html
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Pel que fa la satisfacció dels titulats enquestats a la UdG (n=41) sobre el nivell i adequació de les competència 
acadèmiques al seu lloc del treball, els continguts teòrics són puntuats amb una mitjana de 4,93 (sobre 7) i els 
pràctics amb 3,28 (sobre 7), seguint una tònica molt similar a les puntuacions obtingudes en les altres 
universitats catalanes participants en l’estudi. 
 
Finalment, destaquem que tant les valoracions dels factors de contractació i els indicadors de dèficit de formació 
pels graduats que realitzen funcions de nivell universitari en el seu lloc de treball són, en general, bastant similars 
als dels llicenciats en Psicologia a Catalunya. 

Per altre costat, des de la FEP s’ha realitzat el març de 2015 una enquesta als graduats i, en el cas del Grau en 
Psicologia, s’ha enviat a 75 estudiants titulats; dels 20 que han respost, un 60% (n=12) té feina remunerada i, 
gairebé la totalitat (58%; n=7) informen que està molt o bastant relacionada amb la seva titulació i que se’ls va 
demanar el grau en psicologia per accedir a la feina que desenvolupen actualment (evidència 
3.6.9_FEP_Inserció_Laboral_Graduats) [AM 6.4.1]. 
 
 
 
GRAU EN TREBALL SOCIAL 
 
Segons el Libro Blanco de Trabajo Social, el Treball social “es la disciplina de la que se deriva la actividad 
profesional del trabajador social y del asistente social, que tiene por objeto la intervención y evaluación social 
ante las necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas 
y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar y la cohesión, mediante la 
utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología 
específica en la que se integra el trabajo social de caso, grupo y comunidad” (ANECA, 2004). 

Atès aquest ampli ventall de coneixements i d’àmbits d’intervenció, les diferents assignatures obligatòries 
seleccionades per a la discussió dels estàndards representen els diferents vessants de la titulació. Aquestes 
assignatures són: 

• Assignatura 1: Teories del Treball Social (TTS, primer curs, 12 ECTS) 
• Assignatura 2: Desigualtat, pobresa i exclusió Social (DPE, segon curs, 6 ECTS) 
• Assignatura 3: Política i legislació social i educativa (PiL, segon curs 6 ECTS) 
• Assignatura 4: Dret de la persona (DP, tercer curs, 6 ECTS) 
• Pràcticum (PR, quart curs, 30 ECTS) 
• Treball final de grau (TFG, quart curs, 12 ECTS) 

 

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 
La Taula 1 (evidència 3.6.1_TS) recull el llistat de les competències del Grau en Treball Social relacionant-les amb 
cadascuna de les sis assignatures sotmeses a anàlisi. Tot i això, cal afegir que l’assoliment de les competències 
definides també és reforçat amb d’altres activitats complementàries al pla d’estudis que s’organitzen des del 
Grau. Aquestes activitats són de diferent tipologia: jornades adreçades a estudiants i a professionals per 
fomentar la interacció (evidència 3.6.1_TS_1), una setmana d’activitats especials i pròpies del grau, el Currículum 
Lector adreçat a millorar les competències de lectoescriptura de tot l’alumnat del grau (evidència 3.6.1_TS_2), i les 
activitats de dijous (evidència 3.6.1_TS_3). A la Taula 2 (3.6.2_TS_Taula) es detallen les diferents activitats de 
formació per a les assignatures sotmeses a avaluació indicant la seva relació amb les competències a les quals 
contribueixen. 

L’assignatura 1, Teories del Treball Social (TTS), és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS que es 
desenvolupa al llarg dels dos semestres de primer curs. És el primer contacte dels estudiants amb continguts 
específics del Treball Social i s’hi prioritza l’apropiació per part de l’estudiant d’una comprensió de l’àmbit en 
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concret com un exercici disciplinat orientat pel coneixement. L’assignatura es realitza en dos parts amb 
continguts diferenciats. La primera part desenvolupa continguts propis d’una introducció al Treball Social, posant 
l’èmfasi en les bases teòriques i metodològiques generals de l’exercici del Treball Social, vinculant-les amb seu 
objecte de coneixement/intervenció, els objectius de la professió i les qualitats de les relacions de Treball Social. 
La segona part desenvolupa continguts teòrics, metodològics i tècnics propis d’un dels abordatges tradicionals 
del Treball Social: el treball comunitari. Aquest contingut permet, des del primer curs, que els estudiants 
comprenguin el Treball Social també en relació amb l’abordatge de situacions socials col·lectives. Ambdues parts 
incorporen també continguts relacionats amb la història del Treball Social. L’apropiació teòrica es reforça amb la 
lectura de dos llibres de referència. Tant mateix, al llarg del curs, l’assignatura realitza 4 activitats dins el 
programa d’activitats especials de “dijous” que permeten el contacte amb exercicis professionals, serveis o 
experiències d’intervenció (CT1, CT2, CT4, CT6, CE8, CE11, CE12). Connectat amb el contingut i en paral·lel a la 
seqüència del temari, es realitzen les següents activitats en equip de 3 o de 5 estudiants: 10 sessions de Taller en 
que es treballa la resolució d’exercicis i situacions/casos; 1 treball d’anàlisi i resolució de casos individuals i 1 
treball de reconstrucció i anàlisi d’una experiència organitzativa o comunitària (CT1, CT2, CT4, CT6, CE8, CE11, 
CE12). D’altra banda, l’assignatura organitza el treball dirigit i autònom de l’estudiant mitjançant un nombre 
important de treballs individuals (5) i en petit grup (3), ben distribuïts al llarg de cada període del curs i amb les 
orientacions precises. 

L’assignatura 2, Desigualtat, pobresa i exclusió (DPE), és una matèria obligatòria de 6 crèdits de segon curs i està 
dirigida a que l’alumnat pugui aprofundir en la delimitació, estudi i reflexió dels tres conceptes que donen nom a 
l’assignatura, des d’una perspectiva que permeti fer una anàlisi de la realitat social que els envolta per a 
intervenir i transformar-la. Amb aquesta finalitat es desenvolupen diverses activitats formatives que serveixen 
per a garantir les competències. Les conferències i/o altres tipus d’activitats culturals [activitats de dijous] 
permeten que l’alumnat pugui assolir diferents resultats d’aprenentatge (CT1, CT4, CT5 CE2, CE3, CE9), entre els 
que es pot destacar, l’ampliació de coneixements per a l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de 
problemes professionals. Les classes expositives permeten aprofundir en els continguts teòrics de l’assignatura 
per a donar eines d’anàlisi a l’alumnat (CT1, CT4, CT5, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE9). Els debats vinculats 
amb les problemàtiques socials afavoreixen l’intercanvi d’opinió i la construcció conjunta de coneixement dins de 
l’aula i l’espai virtual (CT1, CT4, CT5, CT6, CE2, CE9). L’activitat de lectura i comentari d’articles [Currículum 
Lector] afavoreix les capacitats lectoescriptures de l’alumnat i millora les competències per a interpretar i emetre 
judicis fonamentats (CT1, CT4, CT5, CE2, CE3, CE4, CE9). La prova d’avaluació final consisteix en una prova escrita 
per a verificar que s’han assolit les competències teòriques de l’assignatura així com la seva capacitat 
d’interpretació i aplicació a diverses realitats (CT1, CT4, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE9). Finalment, mitjançant 
l’elaboració de l’assaig es pretén analitzar els processos de producció de desigualtat i exclusió social amb un 
grup, comunitat, o situació determinada (CT1, CT5, CE2, CE3, CE4, CE7, CE9). 

L’assignatura 3, Política i legislació social i educativa (PiL), és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es fa a 
segon curs i en la qual es treballen nocions bàsiques de ciència política, especialment les polítiques públiques i 
socials. S’estudia en profunditat els orígens dels estats dels benestar europeus, els règims de benestar i els nous 
riscos socials. De forma transversal, es treballen de manera específica competències com la capacitat d’analitzar 
de la realitat social, elaborar discursos crítics respecte fenòmens socials i polítics contemporanis, així com la 
capacitat d’expressar-se adequadament de manera oral i escrita. Per tal de complir amb els objectius de 
l’assignatura, les classes combinen sessions expositives a l’aula (CT1, CT2, CT4, CE3, CE8, CE12), classes 
pràctiques (CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CE3, CE7, CE8) treball autònom per part dels alumnes, com ara lectures de 
textos (CT1, CT3, CE3, CE8, CE12), sessions de debat amb els alumnes (CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CE3, CE8, CE12), 
activitats complementàries (CT1, CE3, CE8, CE12), i proves d’avaluació escrites (CT1, CT2, CT3, CT4, CE3, CE8, 
CE12). 

L’assignatura 4, Dret de la Persona (DP), és una assignatura de 6 crèdits de tercer curs que aborda l’estudi de 
matèries referents al dret de persona, amb caràcter general, així com al dret de família. El que es pretén és que 
l’alumne adquireixi la suficient capacitat d’anàlisi i interpretació de diferents materials jurídics, amb la finalitat de 
col·laborar amb altres professionals, des d’una perspectiva multidisciplinari, i poder aplicar aquests 
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coneixements en la resolució de problemes professionals. Amb aquesta finalitat es realitza, a banda de les 
classes teòriques (CT1, CT4, CE8), l’estudi de casos pràctics o comentari de textos jurídics relacionats amb el 
contingut teòric de l’assignatura(CT1, CT3, CT4, CE8), que permeten l’abordatge en les classes participatives (CT1, 
CT3, CT4 I CE8). Així mateix també es fan proves escrites i de lliurament de treballs (CT1, CT3, CT4, CE8), i tutories 
de seguiment per a orientar a l’alumnat (CT3). 

L’assignatura 5, Pràcticum (PR), (evidència 3.6.2_Taula) és una assignatura obligatòria de 30 crèdits al quart curs 
que té una durada d’un semestre sencer i que es realitza mitjançant l’estància de 300 hores de l’estudiant en un 
centre o serveis de diferents àmbits amb la figura del Treball Social o d’una professió afí que realitzi tasques 
pròpies del Treball Social (CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE9, CE10, CE12). El 
tipus de centre on es realitzen les pràctiques van des de centres de Serveis Socials Bàsics, Àrees bàsiques de salut 
o Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a centres de salut mental, residències de gent gran o centres 
d’atenció a persones drogodependents. A través del vincle amb el món professional, la facultat convoca a 
l’alumnat a escollir la seva plaça de pràcticum en funció de la nota mitjana del seu expedient, però en tots els 
casos el nombre d’oferta de places sempre és superior a la demanda de l’alumnat. L’estada al centre de 
pràctiques és un element fonamental per a la formació de l’alumnat, ja que el situa en el context de l’exercici 
professional i dota a l’alumnat d’algunes competències que difícilment es poden treballar en el marc d’un treball 
d’aula com és el cas de les competències CE10 (Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i 
organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a 
prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos) i CE12 
(Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa). 
Al costat de l’estada al centre, des de la facultat es fa un seguiment individual de les seves pràctiques i uns 
seminaris de supervisió grupal, en els quals amb l’acompanyament del professor s’analitza el desenvolupament 
de les pràctiques, es fa el seguiment dels casos i situacions socials presentats per l’alumnat, i es comparteix 
l’experiència viscuda, els aprenentatges i els dubtes derivats de l’estada al centre (CT1, CT2, CT4, CT5, CT7, CT9, 
CE1, CE2, CE3, CE9, CE12). Finalment, l’elaboració d’un informe de pràctiques és l’activitat d’anàlisi crítica que fa 
cada alumne de les pròpies pràctiques i la reflexió al voltant de l’exercici del Treball Social (CT1, CT2, CT4, CT5, 
CE1, CE2, CE3, CE9, CE12). 

L’assignatura 6, Treball de fi de grau (TFG), (evidència 3.6.2_Taula) és una assignatura obligatòria de 12 crèdits que 
té una durada d’un semestre a quart de grau. En el TFG l’alumne ha de poder demostrar la seva capacitat 
analítica, les destreses en el desenvolupament d’arguments i el seu coneixement de l’exercici del Treball Social i 
els problemes socials. L’alumnat ha de realitzar una memòria entre diferents tipologies a escollir: a) un estudi 
teòric en què ha de centrar la seva atenció en un problema social i l’ha d’analitzar des de l’òptica del treball 
social; b)una exploració/recerca on a partir de la recollida de dades primàries i secundàries es proposa resoldre 
una pregunta pròpia del Treball Social; c) un projecte d’intervenció en el qual, a més de fer una presentació 
teòrica de l’estat de la qüestió de l’àmbit d’intervenció, ha de desenvolupar una proposta d’intervenció social i 
d’avaluació d’aquesta intervenció; d)una sistematització d’experiències, que consisteix a analitzar en profunditat 
i críticament una experiència d’intervenció professional per aportar propostes de millora que afavoreixin 
l’eficàcia de l’acció. El TFG en Treball Social és un treball autònom per part de l’alumnat, però dirigit per un 
professor del grau amb tutories individuals i grupals en què orienta i supervisa els treballs. En les tutories 
individuals centra la seva atenció en els aspectes concrets de cada proposta de treball per a orientar els 
abordatges teòrics i metodològics i en les tutories grupals el tutor assessora sobre aspectes de forma i contingut 
comuns que ha de tenir-se en compte en qualsevol treball acadèmic. Aquest treball es defensa al final del curs 
davant d’un tribunal de professors del grau per tal que l’alumne pugui desenvolupar la seva comunicació oral. 
L’acte de defensa del TFG és un acte obert a tot el públic (CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT9, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE12). 

 
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 
Els sistemes d’avaluació per a les assignatures del Grau són d’accés públic i es poden consultar en el marc del 
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disseny complet de cada assignatura. La Taula 3 (evidència 3.6.3._TS_Taula) mostra, per cadascuna de les 
assignatures seleccionades, quines són les activitats d’avaluació, quins són els criteris i la seva ponderació 
respecte a la qualificació total de l’assignatura. Així mateix, la Taula 4 (evidència 3.6.4._TS_Taula) mostra les 
qualificacions de totes les assignatures del Grau en Treball Social. La Taula 5 (evidència 3.6.5._TS_Taula) mostra el 
llistat amb els títols de tots els Treballs de fi de grau presentats i la seva respectiva qualificació, i la Taula 6 
(evidència 3.6.6._TS_Taula) permet conèixer la relació de centres de pràctiques externes, en nombre d’estudiants 
assignats a cada centre i l’àmbit d’intervenció de cadascun d’ells. 
 
A l’assignatura 1, Teories del Treball Social (TTS), el procediment d’avaluació pretén garantir un 
desenvolupament laboriós i continu de l’assignatura i l’obligació de l’estudiant d’assolir nivells acceptables de 
treball i d’aprenentatges. Les activitats que s’avaluen tenen orientacions o guions de realització i rúbriques 
d’avaluació (evidències 3.6.3_TS_TTS_1, 3.6.3_TS_TTS_2, 3.6.3_TS_TTS_3, 3.6.3_TS_TTS_4 , 3.6.3_TS_TTS_5 , 
3.6.3_TS_TTS_6 , 3.6.3_TS_TTS_7, 3.6.3_TS_TTS_8): Es realitzen 8 avaluacions al llarg del curs que es corresponents 
amb 7 treballs. Una d’aquestes avaluacions és intermèdia i assenyala les correccions a realitzar en el futur 
(corresponents als Tallers). Es tracta, per tant, d’un nombre important d’avaluacions (5 individuals i 3 en petits 
grups) el que permet construir la qualificació final de l’estudiant. Tanmateix, l’assignatura estableix quins són els 
treballs que han de ser obligatòriament superats per aprovar la matèria (2 Exàmens individuals i el Dossier de 
Tallers realitzat en petit grup) i multiplica les oportunitats de superació d’aquest treballs amb l’establiment de 
proves de recuperació i/o oportunitats de millora de les elaboracions lliurades. En cada avaluació es realitza una 
devolució dels treballs als estudiants amb les anotacions i comentaris que justifiquen la qualificació i se’ls dóna la 
possibilitat de realitzar tutoria individual si ho consideren necessari. La qualificació final pot ser millorada (fins 1 
punt) amb la participació en les activitats d’aula que es realitzen en els darrers 20 minuts de les classes i en les 4 
activitats especials de Dijous (en base a les petites elaboracions lliurades al final de la sessió i/o controls 
d’assistència), possibilitat de millora que és coneguda pels estudiants des de l’inici del curs. Del conjunt dels 
matriculats en el curs 2013-14, el 94% es va presentar a les proves d’avaluació. Les qualificacions finals es 
concentren entre el notable (57,14%) i l’aprovat (25,40%) seguits amb percentatges més baixos l’excel·lent 
(6,35%), el suspens (3,17%) i finalment MH (1,59%). 
 
A l’assignatura 2, Desigualtat, pobresa i exclusió social (DPE), es realitzen quatre tipus diferents d’activitats 
d’avaluació. D’una banda s’avalua la participació en els debats de l’aula i/o a l’espai virtual de l’assignatura. 
Aquesta part de l’avaluació representa un 10% de la nota final i pretén constatar la capacitat de l’alumnat per a 
emetre judicis fonamentats, l’aptitud per a incorporar i defensar valors i principis ètics i la capacitat per a 
construir arguments sòlids en cooperació amb la resta de companys. Una segona activitat d’avaluació consisteix 
en un examen de les lectures obligatòries de l’assignatura [currículum lector], aquesta prova té un pes del 30% 
sobre la nota final i pretén avaluar la capacitat de l’alumnat per a interpretar textos complexos, organitzar i 
relacionar idees i generar marcs conceptuals. La tercera activitat d’avaluació consisteix en un examen de 
continguts teòrics de l’assignatura que representa un 20% de la nota final i té com a objectiu avaluar la capacitat 
de l’alumnat per a interpretar i relacionar el contingut teòric de l’assignatura i la capacitat per a organitzar i 
seleccionar les idees. Finalment, aquesta assignatura s’avalua amb un assaig de 3000 paraules amb un pes del 
40%. En l’assaig es valora fonamentalment la capacitat d’organitzar i gestionar les idees en el text escrit, les 
destreses de l’alumnat per a documentar-se i seleccionar fonts adients, el desenvolupament d’eines que ajudin a 
comprendre els problemes socials, la capacitat per a adaptar-se a situacions noves i la capacitat per a incorporar i 
defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans. El nombre de 
presentats a avaluació en aquesta assignatura en el curs 2013-14 va ser del 94% amb les següents qualificacions: 
aprovat (51,47%), notable (14,71%), suspès (13,24%), excel·lent (10,29%) i MH (4,41%). 

L’assignatura 3, Política i legislació social i educativa (PiL), estableix quatre activitats d’avaluació, cadascuna de 
les quals computa un percentatge determinat en el global de l’assignatura. En primer lloc, cal fer referència als 
fòrums virtuals que es porten a terme mitjançant la plataforma virtual Moodle. A més, també es valora la 
participació en les activitats de dijous i la realització d’una breu reflexió al voltant de l’activitat. Aquestes 
activitats, conjuntament amb d’altres que puguin celebrar-se durant el curs, valen un 5% de la nota. Per altra 
banda, la lectura del currículum lector també s’avalua, en forma d’examen a l’aula o de treball autònom de 
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l’alumne. Aquesta activitat equival a un 30% de la nota final. Finalment, es fan dues proves d’avaluació sobre els 
continguts de l’assignatura. En primer lloc, una prova parcial a la meitat del curs, per tal que els alumnes facin un 
seguiment continuat durant tot el curs i una prova final, per avaluar globalment els continguts, competències i 
habilitats de l’assignatura. La prova parcial val un 25% i la prova final un 40%. En aquesta assignatura el 
percentatge de presentats a proves d’avaluació va ser del 95%. Les notes es concentren entre l’aprovat (40,98%) 
i el notable (31,15%). Amb una percentatge inferior segueix l’excel·lent (11,48%), el suspès (6,56%) i MH (4,92%). 

L’assignatura 4, Dret de la Persona (DP), té dos blocs d’avaluació: d’una banda els controls parcials alliberadors 
sobre el contingut teòric de l’assignatura, que suposen un 70 % de la nota final, i de l’altra les activitats 
d’aprenentatge, que suposen un 30% de la nota final de l’assignatura. En relació als controls parcials alliberadors, 
es tracta d’exàmens tipus test amb preguntes d’elecció múltiple, i se’n realitzen dos al llarg dels semestre. El 
primer a meitat del semestre i el segon al final, just abans del període d’exàmens final. Cadascun d’ells suposa un 
35% del total de la nota de l’assignatura, i són recuperables el dia de l’examen oficial fixat al calendari. Pel que fa 
al segon bloc d’avaluació referent a les activitats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació que s’apliquen són 
l’assistència i participació a les classes pràctiques, així com la resolució per escrit dels casos pràctics plantejats, 
que suposen un 15% de la nota global. El 15 % restant de la nota, corresponent a les activitats d’aprenentatge, 
s’avalua mitjançant el coneixement i comprensió dels textos jurídics corresponents al currículum lector, a través 
d’un test amb preguntes de múltiple elecció. Cal dir que les activitats d’aprenentatge no són recuperables. Del 
conjunt de persones matriculades en aquesta assignatura el 96% va ser avaluada amb les següents qualificacions: 
aprovat (48,78%), notable (41,46%), excel·lent (3,66%) i suspès (2,44%). 

A l’assignatura 5, Pràcticum (PR), s’avalua mitjançant tres elements diferents. D’una banda s’avalua l’estada al 
centre de pràctiques amb una pes del 40% sobre la nota final, aquesta part de l’avaluació la realitza el tutor de 
centre mitjançant un full d’avaluació. Les pràctiques externes representen la principal eina per a assolir les 
competències vinculades als aspectes relacionals de la professió i també per a verificar la capacitat de l’estudiant 
per a relacionar el coneixement teòric amb la metodologia del treball social i la pràctica professional. Una segona 
part de l’avaluació de les pràctiques es realitza mitjançant els seminaris de supervisió, aquesta part d’avaluació 
representa el 30% de la nota final i es valora fonamentalment la capacitat de l’alumne per a interpretar 
l’experiència de pràctiques, per a posar en suspens els seus propis prejudicis i per a sistematitzar, enregistrar i 
analitzar situacions/experiències de manera reflexiva i crítica per a comprendre-les en la seva complexitat. 
Finalment, la memòria de pràcticum representa també el 30% de la nota. En la memòria es valora 
fonamentalment la capacitat de l’alumnat per a analitzar la seva pròpia experiència de pràctiques des del Treball 
Social, la capacitat per a diagnosticar necessitats socials i per a comprendre els marcs conceptuals. El 100% dels 
matriculats en el pràcticum es van presentar a avaluació i van obtenir les següents qualificacions: notable (65%), 
excel·lent (20%), aprovat (8,33%), MH (5%) i suspès (1,67%).” 

A l’assignatura 6, Treball de fi de grau (TFG), s’avalua mitjançant dos elements. D’una banda s’avalua el 
seguiment del treball al llarg del curs per part del tutor de TFG. Aquesta part representa el 20% de la nota final i 
té en compte element com el compliment dels compromisos o l’autonomia personal de l’alumnat, entre d’altres. 
D’una altra banda s’avalua mitjançant un tribunal format per 3 professors del grau el contingut del treball escrit i 
també la exposició oral. Per tal d’afavorir una avaluació més justa entre tot l’alumnat, tant en l’avaluació del 
tutor com en l’avaluació del tribunal, es fan servir dues fitxes d’avaluació. Un cop feta l’avaluació per part del 
tribunal i el tutor, es fa una acta de defensa de TFG. El nombre d’estudiants matriculats en aquesta assignatura 
que finalment es va presentar a avaluació en el curs 2013-14 va ser del 96%. Les seves notes van concentrar en el 
notable (48,15%), seguits de l’excel·lent (33,33%), aprovat (11,11%) i MH (3,70%). 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
Els indicadors disponibles de la titulació són d’accés públic en la pàgina web de la UdG 
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0610 on es presenten les dades corresponents al curs 
acadèmic 2013-14. 

https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0610
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La taxa de rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs al 2013-14 va ser de 0,9, aproximant-se a la taxa 
de rendiment global dels estudis (0,92). En aquest sentit, segueix la tendència respecte als anys anteriors (0,9, 
0,9 i 0,95) en el primer curs i també respecte al rendiment global (0,9, 0,89 i 0,93) (evidència 3.6.8_TS_Taula7). És 
necessari destacar que les millors taxes de rendiment es donen en l’alumnat procedent de les PAAU (0,93) i les 
més baixes de l’alumnat procedent de FP (0,88). Per tant, similars notes d’accés dels estudiants de FP i les de les 
PAAU no semblen assenyalar nivells similars de formació.  

La primera promoció de graduats en Treball Social per la Universitat de Girona (2012-13) va ser d’un total de 49 
estudiants, el que representa una taxa de graduació de 54%. Donat que es tracta de la primera promoció, no 
podem realitzar comparacions amb altres anys  ja que no hi ha graduats previs en Treball Social per la UdG ni 
tampoc referents de l’antiga diplomatura ja que aquesta no s’havia programat mai a la nostra universitat. Cal 
tenir en compte el valor de la taxa de graduació correspon únicament a la taxa de graduació en t (els quatre anys 
previstos), i l’indicador de referència a utilitzar en el futur serà la graduació en t i t+1, que hores d’ara no es troba 
disponible ja que només ha titulat una promoció (evidència 3.6.8_TS_Taula). Bona part dels estudiants de Treball 
Social compaginen la formació amb la feina, fet que limita el temps de dedicació a l’estudi, i per tant 
n’endarrereix la graduació. Caldrà esperar tres anys per a poder fer una anàlisi amb millor perspectiva i més 
afinada que permeti estudiar la tendència de graduació dels estudis i la mitjana d’anys que necessiten els 
alumnes per a acabar els estudis. 

La taxa d’abandonament al primer curs del 2013-14 va ser del 9% i la taxa d’abandonament global del 8%, fet que 
suposa un petit augment respecte a l’any 2012-13 (6% i 6%) (evidència 3.6.8_TS_Taula7). Novament ens trobem 
amb la dificultat d’establir comparacions, ja que les dades disponibles únicament corresponen als cursos 2012-13 
i 2013-14. En tot cas, es tracta d’una dada sobre la que haurem de fer seguiment per a estudiar si aquesta 
tendència d’abandonament es manté en els propers anys 

El percentatge d’estudiants que van participar en programes de mobilitat al curs 2013-14 és del 2,57%, la qual 
cosa representa un augment notable respecte a l’any anterior (0,45%). Tot i que la participació en programes de 
mobilitat és poc significativa respecte al conjunt de l’alumnat del Grau, s’ha de tenir present que és tracta de la 
primera promoció i per tant no compte amb referents d’intercanvi anteriors. Es preveu que aquest percentatge 
augmenti en els propers cursos. És per aquest motiu pel que des la facultat s’ha posat en marxa un programa per 
a fomentar la mobilitat internacional de l’alumnat. D’altra banda, cal tenir en compte, però, que la reducció 
progressiva de la dotació de beques ERASMUS i SICUE influeix notablement en la presa de la decisió de 
l’estudiant en iniciar una experiència de mobilitat universitària i l’exigència del nivell B2 en una tercera llengua. 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació 
El Grau en Treball Social és de recent creació. La promoció del 2013-2014 és la primera promoció de graduats i 
graduades per la Universitat de Girona. Aquest fet limita notablement l’existència d’indicadors d’inserció laboral, 
ja que a diferència d’altres graus tampoc disposa de dades relatives a l’antiga diplomatura ni està inclòs en 
l’estudi sobre inserció laboral de l’AQU (2014). Tot i així, i tal com es pot veure en l’evidència 
3.6.9_FEP_Inserció_Laboral_Graduats, des de la FEP s’ha realitzat el març de 2015 una enquesta als graduats i, en el 
cas del Grau en Treball Social han respost el 29,7% dels graduats (n=14), dels quals el 79% compten en 
l’actualitat amb una feina remunerada i el 64% treballa en un sector vinculat amb els estudis. Cal destacar que 
per al 73% de les persones enquestades la titulació específica va ser un requisit per l’accés a la feina, la qual cosa 
demostra que tot i trobar-nos en un context amb limitades oportunitats d’accés a la feina, una bona part dels 
graduats en Treball Social per la Universitat de Girona, després d’un any de la seva graduació ja estan inserits en 
el mercat laboral. Cal dir però, que del total de persones que treballen, el 73%  ho està fent amb un contracte 
temporal, de pràctiques o de becari, i que el 55% dels enquestats té un sou igual o inferior a 1200€ mensuals 
[AM 6.4.1]. 
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MÀSTER EN TREBALL, RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS 
 
Tal com s’estableix en la memòria de verificació (evidència 3.1.1_MT), el MTRLRH té com a objectiu “atender a la 
necesidad de formación especializada de los profesionales responsables de la planificación, dirección y gestión 
de los procesos de intermediación y asesoramiento laboral así como de la dirección y gestión de los recursos 
humanos en las organizaciones”. Les quatre assignatures seleccionades, totes elles obligatòries, contribueixen a 
la consecució d’aquest objectiu. Per a la seva elecció s’ha tingut en compte que hi hagués una representació de 
les matèries de primer i segon curs i que tinguessin un caràcter interdisciplinari, donat que aquest és un del trets 
més rellevants de l’oferta formativa del MTRLRH.  Les assignatures són les següents:  

• Assignatura 1: Estratègia, cultura, clima i comportament organitzacional (ECC, 1r curs, 6 ECTS). 
• Assignatura 2: Orientació i assessorament laboral (OAL, 1r curs, 9 ECTS). 
• Pràctiques professionals o d’investigació supervisades (PRA, 2n curs, 15 ECTS). 
• Treball de Fi de Màster (TFM, 2n curs, 10 ECTS). 
 

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació.  
Les activitats de formació de cadascuna de les assignatures seleccionades estan descrites en el disseny i 
disponibles de manera pública. Aquestes activitats es complementen amb d’altres d’específiques per a cada 
assignatura, com són la visita de professionals externs dels diferents perfils coberts pel MTRLRH a fi que els 
estudiants puguin veure com es gestionen temàtiques concretes, i també amb d’altres més transversals com, per 
exemple, la realització de jornades. A la taula 1 (evidència 3.6.1._MT) es mostra el llistat de competències del 
màster que es vinculen a les assignatures que s’han seleccionat. A la taula 2 (3.6.2_MT), es detallen les activitats 
de formació realitzades en aquestes assignatures i les competències que es treballen a partir de cadascuna 
d’aquestes activitats.  

L’assignatura 1, Estratègia, cultura, clima i comportament organitzacional (ECC), és una matèria que s’ha impartit 
des de l’inici per docents de dos departaments diferents: 1) Psicologia i 2) Organització, Gestió Empresarial i 
Disseny del Producte. És una de les assignatures que pertany al mòdul de Recursos Humans i està programada a 
l’inici del primer curs. Té com a objectiu general que l’estudiant s’endinsi en el coneixement de la naturalesa i el 
funcionament de les organitzacions, particularment pel que fa a l’estratègia, la cultura, el clima i el 
comportament organitzacional, tot fent èmfasi especial en el factor humà. Les activitats formatives es dissenyen 
de manera conjunta entre els diferents professors i són coordinades pel docent que té més crèdits assignats. 
Aquestes activitats combinen classes teòriques participatives (C16, C17 i C18) amb classes pràctiques 
(fonamentalment en grup), al voltant de l’estudi i resolució de casos (C13, C14, C15, C16 i C18), tot desplegant-se 
també a través de l’elaboració d’un treball en equip (C13, C14, C15, C16, C17, C18, C21 i C26) i d’un exercici 
pràctic (C15 i C26) (vegi’s guió de l’assignatura a l’evidència 3.62_MT_ECC_1). 

L’assignatura 2, Orientació i assessorament laboral (OAL), és una matèria que s’ha impartit des de l’inici per 
docents de dos departaments diferents: 1) Psicologia i 2) Pedagogia. És una de les assignatures que pertany al 
mòdul d’Intermediació laboral i gestió de l’ocupació i està programada a finals del primer quadrimestre del 
primer any. Té com a objectiu general que els estudiants assoleixin les competències d'identificació de 
necessitats, disseny, planificació i intervenció en matèria d'orientació i assessorament professional i laboral en 
diferents contextos i amb diferents col·lectius. Les activitats formatives es dissenyen de manera conjunta entre 
els diferents professors i són coordinades pel docent que té més crèdits assignats. Aquestes activitats combinen 
classes expositives de presentació i contextualització de temes, classes participatives per a l’adquisició i pràctica 
d’habilitats d’orientació, auto-aplicació, correcció i discussió d’instruments d’avaluació, comentari de lectures, i 
reflexió col·lectiva sobre exercicis i activitats d’aprenentatge (C3, C4, C5, C6, C22 i C26), lectura de textos 
(bibliografia recomanada, marc legislatiu i altra documentació complementària) (C3, C4, C5, C6 i C26), cerca i 
anàlisi d’informació i exploració de fonts d’informació professional (C3, C4, C5 i C6), anàlisi d’un centre o servei 
d’orientació professional (C18, C21 i C22), disseny d’un pla d’orientació professional, transició a l’ocupació i 
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inserció laboral (C3, C4, C5, C6, C22 i C26), assistència i participació en activitats grupals (C10), elaboració de la 
carpeta d’aprenentatge (C3, C4, C5, C22 i C26), altres activitats (visionat de documents, visites a centres, etc.) 
(C3, C4, C4, C5) i tutories (C21, C22 i C26) (vegi’s guió de l’assignatura a l’evidència 3.6.2._MT_OAL_1). 

L’assignatura 3, Pràctiques professionals o d’investigació supervisades (PRA), respon als dos itineraris existents 
dins del MTRLRH: el professionalitzador i el de recerca. Des de l’inici, els tutors de les pràctiques provenen dels 
diferents departaments de la UdG que estan implicats en el MTRLRH: 1) Psicologia, 2) Dret Privat, 3) 
Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte, 4) Economia i 5) Pedagogia. La majoria dels estudiants 
porten a terme les pràctiques durant el primer semestre del segon curs.  

Les pràctiques professionals supervisades contemplen la realització de l’activitat pràctica supervisada en 
diferents entorns de manera que l’alumne pugui intervenir, aplicant els coneixements i habilitats adquirides, en 
els diferents contextos relacionats amb la intermediació i l’assessorament professional, les relacions laborals i els 
recursos humans en les organitzacions. En les cas de les pràctiques professionals supervisades, les activitats 
formatives consisteixen en la realització d’activitats de pràctica supervisada en una organització (C18, C20, C21, 
C23, C25 i C26), tutories de preparació i seguiment de les pràctiques (C19, C21 i C26), realització de la memòria 
de pràctiques (C19, C20, C21 i C22) i redacció d’un informe d’autoavaluació (C19).  

En el cas de les pràctiques de recerca supervisades, les activitats de formació consisteixen en la realització de 
pràctiques de recerca en un grup de recerca (ACT 1), tutories de preparació i seguiment de les pràctiques (ACT2), 
realització de la memòria de pràctiques (ACT3), elaboració de documents de síntesi (ACT4) i redacció d’un 
informe d’autoavaluació (ACT5). La correspondència entre les competències implicades en aquest itinerari de 
pràctiques i les activitats en què es treballen (entre parèntesi) és la següent: 

• Realitzar una contribució a través d’una recerca original, de la qual mereix la publicació referenciada a nivell 
nacional i internacional (ACT1). 

• Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent 
incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials ètiques vinculades a l’aplicació 
del seus coneixements i judicis (ACT1, ACT2, ACT3, ACT4 i ACT5).  

• Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats 
i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats (ACT1, ACT2, ACT3, ACT4). 

• Dissenyar propostes creatives i innovadores i avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions 
(ACT1).  

• Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt (ACT1, ACT3 i ACT5).  
 

El MTRLRH disposa d’una guia de pràctiques (evidència 3.6.2_MT_PR_1), que està a disposició dels estudiants 
matriculats, en què es descriuen els objectius formatius, les competències que l’estudiant desenvolupa en 
aquesta assignatura, els diferents itineraris i perfils de pràctiques, el sistema d’avaluació i tot un seguit 
d’aspectes que tenen a veure amb l’organització i gestió de les pràctiques (selecció i adjudicació de les 
pràctiques, funcions i tasques dels tutors i l’estudiant, seguiment i tutoria, etc.). Els estudiants també disposen 
en el moodle de la normativa de pràctiques de la UdG i de tots els documents que són necessaris per a la seva 
realització (avaluació del tutor de la universitat, avaluació del tutor extern i autoavaluació de l’estudiant). Tots 
aquests documents també són de gran utilitat per al professorat donat que també estableixin la seqüència amb 
què s’ha de desenvolupar les pràctiques i el rol del professor en aquest procés.   

L’assignatura 4, Treball Final de Màster (TFM) també respon al doble itinerari del MTRLRH: professionalitzador i 
de recerca. Des de l’inici, els tutors de les pràctiques provenen dels diferents departaments de la UdG que estan 
implicats en el MTRLRH: 1) Psicologia, 2) Dret Privat, 3) Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte, 
4) Economia i 5) Pedagogia. La majoria dels estudiants defensen el seu TFM en la convocatòria de setembre.  

El TFM professionalitzador consisteix en la realització d’un projecte d’avaluació, innovació o desenvolupament en 
l’àmbit de les organitzacions, la intermediació i l’assessorament laboral. Els continguts vinculats al TFM es 
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desenvolupen dins de l’assignatura de “Projectes d’innovació i desenvolupament en l’àmbit del treball i de les 
organitzacions” (2n curs, 5 ECTS). Les activitats de formació tenen a veure amb el disseny, implementació, 
avaluació i defensa d’un projecte d’innovació i desenvolupament en l’àmbit de l’orientació, les relacions laborals 
o els recursos humans (C19, C20, C21, C22, C25 i C26), la realització d’un informe final d’autoavaluació (C19), les 
tutories de seguiment del projecte (C19), la cerca i lectura de la informació necessària per al desenvolupament 
del projecte (C21) i les entrevistes, reunions o consultes relacionades amb el desenvolupament del projecte 
(C22).  

El TFM de recerca consisteix en la realització d’una recerca bàsica o aplicada en l’àmbit del treball, les relacions 
laborals o els recursos humans. Els continguts vinculats al TFM es desenvolupen dins de l’assignatura de 
“Mètodes i tècniques de recerca aplicades” (2n curs, 5 ECTS). Les activitats de formació tenen a veure amb la 
realització i defensa d’una recerca original, bàsica o aplicada, en l’àmbit de l’orientació, les relacions laborals o 
els recursos humans (C21, C22, C24, C25 i C26), les tutories (C22) i la realització d’un informe d’autoavaluació 
(C22). Pocs estudiants opten per aquesta tipologia de TFM donat que vinculen fer el doctorat amb l’inici de la 
carrera acadèmica universitària i la majoria estan interessats a incorporar-se a empreses del sector privat. La 
creació de projectes multidisciplinaris de recerca és, per altra banda, un procés lent, tot i així, des del màster s’ha 
establert un conveni de col·laboració durant el curs acadèmic 2014-15 amb una empresa per portar a terme un 
estudi d’identificació de riscos psicosocials lligat al TFM d’una estudiant. 

El MTRLRH disposa d’un document de TFM (evidència 3.6.2_MT_TFM_1), que està a disposició dels estudiants 
matriculats, en què es descriuen les competències que l’estudiant desenvolupa gràcies a aquestes, els diferents 
itineraris i perfils de TFM i el sistema d’avaluació. Els estudiants també disposen en el moodle de la normativa de 
TFM de la UdG i de tots els documents que són necessaris per a la seva realització (avaluació del tutor de la 
universitat, avaluació del tutor extern i autoavaluació de l’estudiant), a banda de la guia per a l’elaboració del 
TFM elaborada por l’AQU.  

  

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 
El sistema d’avaluació de les assignatures del MTRLRH és públic i es pot consultar en el disseny de les 
assignatures. La Taula 3 (evidència 3.6.3_MT), mostra les activitats d’avaluació així com els criteris d’avaluació i el 
percentatge de pes en la nota final de les assignatures seleccionades. La taula 4 (evidència 3.6.4_MT) mostra el 
percentatge de les diferents qualificacions obtingudes pels estudiants per a cadascuna de les assignatures, 
segons el tipus de qualificació obtinguda.  
 
L’avaluació de l’assignatura 1 (ECC) es configura a partir d’un exercici pràctic relacionat amb els continguts 
treballats en un dels blocs temàtics que suposa un 15% de la nota final, concretament, del bloc temàtic 3, sobre 
tècniques de negociació i resolució de conflictes. La resta de blocs temàtics s’avaluen a partir de l’elaboració d’un 
treball que ha d’incloure continguts treballats a les sessions corresponents i que, preferiblement, ha de ser 
realitzat en grup. Es plantegen dues activitats d’avaluació diferenciades donat que el bloc temàtic sobre 
tècniques de negociació i resolució de conflictes té particularitats diferents respecte dels altres blocs temàtics en 
termes de continguts i de tractament d’aquests continguts. El treball, que suposa un 85% de la nota final, pot 
tenir diferents modalitats:  
 
• Treball teòric o de revisió d’investigacions. 
• Proposta de treball d’investigació. 
• Proposta de programa d’intervenció en una organització relacionat amb les temàtiques tractades a la matèria. 
• Avaluació crítica d’un programa d’intervenció existent relacionat amb les temàtiques tractades a la matèria.  

 
Els continguts concrets i la modalitat poden ser escollides pels alumnes i el treball és tutoritzat pel docent que ha 
treballat més a classe els continguts sobre els que se centra el treball. Ambdues activitats tenen un caràcter 
obligatori i cal aprovar-les totes dues per poder superar la matèria. Es plantegen dues activitats d’avaluació 



94 

 

diferenciades donat que el bloc temàtic sobre tècniques de negociació i resolució de conflictes té particularitats 
diferents respecte dels altres blocs temàtics en termes de continguts i de tractament d’aquests continguts. Els 
alumnes disposen, a banda del programa amb els continguts en què hi ha bibliografia bàsica i complementària i 
la distribució de les sessions per a cadascun dels docents responsables de l’assignatura, un document en què 
s’explica amb detall en què consisteixen cadascuna de les modalitats del treball (evidència 3.6.3_MT_ECC_1), així 
com dels criteris que s’utilitzaran per avaluar cadascuna d’aquestes modalitats (evidència 3.6.2_MT_ECC_2). La 
distribució de les qualificacions per a l’assignatura 1 en el curs 2013-14 ha estat la següent: Excel·lent (29%) i 
Notable (71%). Aquesta distribució de la qualificació és coherent amb una tutorització contínua del procés de 
desenvolupament del treball que té més pes en l’avaluació i ofereix l’oportunitat de millorar-lo fins la data de 
lliurament definitiu.  
 
L’avaluació de l’assignatura 2 (OAL) es configura a partir de quatre activitats d’aprenentatge orientades al 
desenvolupament de les competències previstes en el programa: 1) l’anàlisi d’un centre o servei d’orientació 
professional (20% de la nota final) té com objectius facilitar als estudiants el coneixement de la pràctica 
professional en OAL i dels recursos existents, estimular l’observació i l’anàlisi de models d’actuació professional i 
de bones pràctiques en orientació, el desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i reflexió sobre la pràctica i la 
millora professional, i posar els estudiants en contacte amb el món professional per tal que guanyin visibilitat 
dins l’àmbit de l’OAL. Es tracta d’un treball que permet observar les competències de l’assignatura en acció a 
partir del que fan els professionals en exercici en un centre o servei. L’activitat està protocol·litzada, tant pel que 
fa als objectius, procediment, accions a realitzar o materials, com en relació als criteris d’avaluació (evidència 
3.6.3_MT_OAL_1); 2) la segona activitat d’avaluació és el disseny d’un pla d’orientació professional, transició a 
l’ocupació i inserció laboral (20%). Aquesta activitat consisteix en la realització d’un pla d’orientació d’un/a 
estudiant a un company/a de classe, amb l’objectiu de desenvolupar les següents competències: “Identificar, 
analitzar i intervenir sobre les motivacions laborals, les necessitats d'orientació i formació de diferents col·lectius 
i en diversos contextos i valorar l'eficàcia de les intervencions”, “Dissenyar, aplicar i avaluar plans de transició a 
l'ocupació i inserció laboral de diferents col·lectius i en diversos contextos”, “Comunicar les seves conclusions i 
els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i 
sense ambigüitats” i “Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt” 
(evidència 3.6.3_MT_OAL_1); 3) l’assistència i participació en activitats grupals (10%) s’avalua a partir dels registres 
d’assistència a les classes, tot i que conté una dimensió  subjectiva en relació amb el nivell de participació i 
implicació en les activitats (pràcticament tots els estudiants assoleixen el 100% d’aquest apartat); i, 4) elaboració 
de la carpeta d’aprenentatge (50%): el portafolis que realitzen els estudiants constitueix el recull de les activitats 
i exercicis més significatius que realitzen presencialment a les classes i constitueix l’eix de l’avaluació continuada. 
Té com a objectius recollir evidències sobre el desenvolupament de les competències programades, potenciar la 
reflexió i l’anàlisi sobre els continguts de l’assignatura i sobre el procés d’aprenentatge i crear un repositori 
d’eines i materials que els poden ser d’utilitat en la pràctica professional. Els criteris específics d’avaluació es 
proporcionen en començar l’assignatura (evidència 3.6.3_MT_OAL_1). La distribució de les qualificacions per a 
l’assignatura 2 en el curs 2013-14 ha estat la següent: Notable (71%) i Aprovat (29%). Aquestes qualificacions 
elevades s’atribueixen al fet que els treballs dels estudiants han estat tutoritzats pels docents, tot oferint 
l’oportunitat de millorar els treballs abans del lliurament definitiu. 
 
A continuació es descriu l’avaluació de l’assignatura 3 (PR) en funció de l’itinerari i del perfil escollit per l’alumne:  
Itinerari professionalitzador (Perfil 1: Estada de pràctiques a l’empresa) 

• 40% nota de la memòria de pràctiques (tutor de màster) 
• 25% avaluació del tutor/a de Centre (evidència 3.6.3_PR _1) 
• 25% avaluació del tutor/a del MTRLRH (evidència 3.6.3_PR _2)  
• 10% autoavaluació justificada (evidència 3.6.3_PR _3) 

Itinerari professionalitzador (Perfil 2: Realització d’un projecte d’innovació o desenvolupament) 
• 50% nota de la memòria del projecte (tutor de màster). 
• 20% avaluació del tutor/a de Centre.  
• 20% avaluació del tutor/a del MTRLRH.  
• 10% autoavaluació justificada. 
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Itinerari de recerca (Perfil 3: Col·laboració amb un grup de recerca relacionat amb l’àmbit tècnic del màster) 
• 50% nota de la memòria de pràctiques (tutor de màster). 
• 20% avaluació del tutor/a de Grup.  
• 20% Documents de recerca.  
• 10% autoavaluació justificada. 

 
En el document de pràctiques professionals o de recerca supervisades (evidència 3.6.3_MT_PR_4), es descriu amb 
detall els apartats dels què ha de constar la memòria de pràctiques o del projecte, en funció de la modalitat 
escollida per l’estudiant, així com també en què consisteixen els dos documents de síntesi corresponents al perfil 
3, a triar d’entre les temàtiques següents: 1) marc teòric/estat de la qüestió relacionat amb una temàtica de 
recerca del grup, 2) descripció i anàlisi crítica d’un mètode o tècnica de recerca específica i 3) possibilitats de 
desenvolupament i aplicabilitat de la línia de recerca del grup. En la fitxa de l’assignatura també es descriuen 
amb detall els criteris de valoració de les tutories i de la memòria de pràctiques. La distribució de les 
qualificacions per a l’assignatura 3 (modalitat de pràctiques supervisades) en el curs 2013-14 convocatòria de 
febrer, ha estat la següent: Excel·lent (25%), Notable (50%) i No presentat (25%), mentre que en la convocatòria 
de setembre ha estat: Notable (75%) i Aprovat (25%). El curs 2013-14 només un estudiant va acollir-se a la 
modalitat de pràctiques de recerca i va obtenir un Excel·lent a la convocatòria de febrer.  
 
L’assignatura 4 (TFM) es defineix també a partir de dues modalitats: 1) Realització d’un projecte d’avaluació, 
innovació o desenvolupament en l’àmbit de les organitzacions, la intermediació i l’assessorament laboral 
(itinerari professionalitzador) i 2) Una recerca bàsica o aplicada en l’àmbit del treball, les relacions laborals o els 
recursos humans (itinerari investigador). L’estudiant ha de defensar el TFM davant d’un tribunal format per tres 
persones especialistes en l’àmbit, nomenats pel Consell de Màster. El tribunal disposa d’una rúbrica a partir de la 
qual portar a terme aquesta avaluació (evidència 3.6.3_MT_TFM_1). La qualificació del TFM, fins el curs 2013-14, ha 
estat distribuïda de la manera següent:  

• 50% nota del TFM i presentació (responsables del Centre) (si escau) 
40% nota del TFM i presentació (tribunal) (en cas de no presentar-se el treball davant dels responsables del Centre, 
la qualificació  del tribunal compta el 90%) (evidència 3.6.3_MT_TFM_2) 

• 10% autoavaluació justificada (evidència 3.6.3_MT_TFM_3) 
 
En el curs 2013-14, tots els estudiants van presentar el TFM a la convocatòria de setembre, essent la distribució 
de les qualificacions la següent: Excel·lent (17%), Notable (33%), Aprovat (33%) i No presentat (17%). Només dos 
estudiants estaven matriculats a la modalitat de treball d’investigació, dels quals un no va presentar el TFM i 
l’altre el va defensar a la convocatòria de setembre amb una qualificació d’aprovat. Per tant, cal fer notar que, 
malgrat el tutor fa un seguiment periòdic del TFM, per un costat, alguns estudiants avancen lentament i, per 
l’altre,  aproximadament la meitat obté una qualificació per sota del notable [AM 6.2.3]. 

El curs 2013-14 un 17,8% dels estudiants del MTRLRH van obtenir una qualificació d’aprovat (per sobre del valor 
de referència de la universitat que està en un 13,47%), un 11,36% van obtenir un excel·lent (per sota del valors 
de referència de la universitat que està en un 30,48%), un 1,52% van obtenir matrícula d’honor (valor de 
referència: 2,44%), un 1,89% no es varen presentar (valor de referència: 3,22%), un 66,67% varen ser qualificats 
amb notable (enfront un 49,8% del valor de referència). El percentatge de suspesos aquest mateix curs va ser de 
0,76% (valor de referència: 0,58%). Aquests indicadors evidencien que el nivell d’exigència del MTRLRH és més 
elevat respecte dels valors de referència de la universitat, essent, no obstant això, important el percentatge 
d’estudiants que superen les assignatures.  

 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació  
Els indicadors disponibles de la titulació són d’accés públic a la pàgina web de la UdG 
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2013/3101/DGU000000772/0 i corresponen als cursos 
acadèmics de 2010-11 fins el 2013-14. Pel que fa al nombre d’estudiants, s’ha produït un descens en els de nou 
ingrés motivat per l’increment de les taxes acadèmiques i la conjuntura econòmica, si bé s’han mantingut per 
sobre de la majoria de màsters oferts des de la UdG. Afortunadament, en el curs 2014-15, en el què es van 

https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2013/3101/DGU000000772/0
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intensificar els esforços de difusió del màster i es van oferir beques d’ajuda a la matrícula, el màster ha tingut 23 
estudiants de nou ingrés, tot superant les xifres dels dos darrers cursos. Un percentatge elevat dels estudiants 
del màster compatibilitzen els seus estudis amb activitats laborals, cosa que fa recomanable una matriculació 
parcial en molts dels casos per evitar un abandonament prematur.  

Existeix una major proporció d’estudiants que es graduen un any després del temps previst en comparació amb 
els estudiants que ho fan dins del temps previst (evidència 3.6.8_MT). Entre les raons més importants trobem, per 
un costat, la voluntat d’alguns d’ells de seguir més temps vinculats al màster per les oportunitats de seguir 
realitzant pràctiques que això comporta i, per l’altre, el fet d’estar compatibilitzant el màster amb una activitat 
laboral, cosa que pressuposa la necessitat d’estendre més en el temps els estudis [AM 6.3.1]. Tant la taxa 
d’eficiència com de la rendiment (aquesta darrera per sobre del valor de referència de la UdG per al curs 2013-
14) són elevades i s’han mantingut en nivells similars al llarg del temps, essent la taxa d’abandonament baixa 
(molt per sota del valor de referència de la UdG per a tots els cursos dels què es disposa de dades). La taxa 
d’eficiència està per sobre del 90% establert en la memòria de verificació. Generalment, els estudiants que 
abandonen prematurament el màster solen fer-ho en el segon any per les dificultats de compatibilitzar l’activitat 
laboral amb la realització de les pràctiques (aquestes generalment coincideixen amb el seu horari laboral, a 
diferència de les classes del primer any que s’imparteixen en horari de tarda-nit), en conjunció amb la 
impossibilitat de poder-se matricular a un nombre molt reduït de crèdits segons la normativa de permanència de 
la universitat. Una majoria d’aquests estudiants acaben superant els crèdits més endavant.  

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació 
Pel que fa al MTRLRH, no s’ha introduït un mecanisme de seguiment de la inserció laboral dels titulats fins el curs 
2014-15, això fa que es desconegui la situació laboral de molts dels estudiants que s’han graduat fins ara però 
que sí que es tingui informació molt precisa dels alumnes que, previsiblement, obtindran el títol aquest curs. Dels 
14 estudiants de la promoció 2013-15, 12 tenen feines relacionades directament amb els continguts del màster: 
4 són consultors en empreses de selecció, 2 són tècnics d’orientació laboral, 3 són tècnics de RRHH i 3 són tècnics 
relacionats amb les relacions laborals. Aquest percentatge del 85,71% d’inserció laboral exitosa, és molt superior 
al 50% identificat per l’AQU en la darrera enquesta d’inserció laboral i ens indica que la formació del màster està 
ajustada a les necessitats del mercat de treball actual. Alguns d'aquests estudiants esmentats i també ex-
estudiants han demanat estudiants del màster per fer pràctiques en les empreses on treballen com a tècnics de 
Recursos Humans sent aquest un indicador que consideren que la formació rebuda és útil per desenvolupar 
aquest tipus de tasques. A més, algunes empreses que col·laboren en el màster han expressat la seva preferència 
per acollir en pràctiques estudiants del màster enfront d'estudiants de grau de diferents titulacions perquè 
consideren que tenen una major formació i més ajustada a les seves necessitats [AM 6.4.3]. 
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4. PLA DE MILLORA  

Fruit de l’anàlisi valorativa feta en els apartats anteriors, es proposa a continuació un pla de millora organitzat i jerarquitzat que determina, a partir de la identificació de 
l’aspecte a millorar i les seves causes, la definició de l’objectiu i les accions associades, el/s responsable/s, el calendari d’implantació, allò que serà l’indicador/s 
d’assoliment, el nivell d’acceptació i la prioritat. També s’inclou la consideració sobre si l’objectiu plantejat implica o no modificació de la memòria. Es distingeixen els 
objectius i accions de millora que fan referència a la facultat en el seu conjunt d’aquelles més específiques i singulars que es vinculen amb cada un dels diferents graus i/o 
al màster. L’ordre en què es van succeint les accions de millora segueix rigorosament l’ordre en què cada una d’elles apareix referenciada en el text (apartat 3 d’aquest 
autoinforme).  
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AM 
1.1.1 
 
Graus en  
MEI i 
MEP 

El disseny de les 
assignatures dels 
graus recullen 
totes les 
competències que 
han de 
desenvolupar els 
futurs mestres 
però no queda 
prou clar com hi 
contribueixen les 
activitats 
formatives i 
d’avaluació de 
cada assignatura. 
 
(subestàndard 
1.1/1.2., pàg. 12) 

Les competències 
que recullen els 
dissenys de les 
assignatures dels 
graus són massa 
genèriques 
(complexes i 
globals) i el 
professorat no 
identifica quan hi 
està contribuint o 
quan les està 
avaluant. 
 

Definir amb major 
claredat els aspectes 
específics de les 
competències que es 
treballen a cada 
assignatura i, en 
particular, la 
correspondència entre 
competències, activitats 
formatives i d’avaluació 
dels mòduls i 
assignatures  

AM 1.1.1 
Constitució de grup de 
treball que promogui 
discussió i reflexió per tal de: 
• Reordenar les 

competències de MEI i de 
MEP (numeració igual en 
competències iguals) i 
afegir una o dues de MEI 
a MEP i a la inversa 

• Revisar el llistat de 
components/resultats 
d’aprenentatge que ja es 
va acordar el 2011-12 i 
aplicar-lo a la modificació 
i al disseny de les 
assignatures 

 
Coordinació 
conjunta 
dels graus 
MEI i MEP 

 
Inici:  
segon 
semestre 
2015 -16 
 
 
 

 
[1] Document, 
consensuat 
amb el 
professorat 
dels graus, 
que inclou la 
revisió de 
l’ordre i la 
subdivisió de 
les 
competències 
en resultats o 
components 
de 
l’aprenentatge 

 

[2] Revisió del 
disseny de les 
assignatures 
que calgui 

 

 
[1] 
Document 
elaborat i 
presentat al 
professorat 
dels graus  

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Inclusió 
de  canvis, 
quan calgui, 
en el disseny 
de les 
assignatures 
implicades 
 
 
 
 
 

 
Mitjana-
alta 

 
No  
 

 
 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.1.  El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del 
MECES 

Re
f. 

al
 te

xt
 

Di
ag

nò
st

ic
 

Id
en

tif
ic

ac
ió

 
de

 c
au

se
s 

O
bj

ec
tiu

 

Ac
ci

ó 
 

 

Re
sp

on
sa

bl
e 

Te
rm

in
is

 

In
di

ca
do

r/
s 

N
iv

el
l 

d’
ac

ce
pt

ac
ió

 

Pr
io

rit
at

 

Im
pl

ic
a 

m
od

ifi
ca

ci
ó?

 



99 

 

AM 
1.1.2 
 
Graus en  
MEI i 
MEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En els graus de 
MEI i MEP, les 
competències 
actuals asseguren 
un coneixement 
mínim de les 
tecnologies des 
d’un vessant 
didàctic. 
L’administració 
exigirà el 
desenvolupament 
de la competència 
digital dels futurs 
mestres per poder 
exercir adequa-
dament la 
professió, 
reconeixent-se 
l’acreditació 
d’aquesta 
competència per 
entrar a formar 
part del cos de 
mestres 
(subestàndard 
1.1/1.2., pàg. 12 

El desenvolupa-
ment de la 
competència 
digital docent no 
queda 
suficientment 
garantida amb 
l’actual pla 
d’estudis 

Assegurar que els plans 
d’estudis dels graus de 
Mestre en Educació 
Infantil i Primària 
incloguin  
la competència digital 
docent definida pel 
“Projecte 
interdepartamental de 
Competència Digital 
Docent” 
http://premsa.gencat.ca
t/pres_fsvp/AppJava/no
tapremsavw/277731/ca
/govern-crea-projecte-
interdepartamental-
competencia-digital-
docent-definira-
competencies-digitals-
tenir-docents-
catalunya.do 
Competència digital 
docent: “Conèixer, 
seleccionar i utilitzar les 
tecnologies digitals de 
manera reflexiva i 
crítica, amb l’objectiu de 
facilitar i millorar els 
processos 
d’ensenyament 
i  aprenentatge”. 

AM 1.1.2 
[a] Incorporació de la 
competència digital docent 
a la llista de competències 
del pla docent, anàlisi dels 
descriptors d’aquesta 
competència i establiment 
de la relació entre 
competència i les diferents 
assignatures  
 
[b] Inclusió en diferents 
assignatures d’activitats 
formatives que 
desenvolupin aquesta 
competència 

 
Coordinació 
dels graus 
en MEI i 
MEP i 
coordinació 
menció TIC 

 
juliol 2017 

  
[1] Inclusió de 
“Competència 
digital docent” 
al llistat de 
competències 
a 
desenvolupar 
en el pla 
d’estudis dels 
graus en MEI i 
MEP 
 
[2] Les guies 
docents de les 
assignatures 
corresponents  
incorporen 
activitats 
formatives 
destinades al 
desenvolupa-
ment de la 
competència 
digital en els 
estudiants 
 
 

 
[1] 
Presentació 
si escau de 
la sol·licitud 
de 
modificació 
a AQU el 
juliol de 
2016 
 
 
 
 
 

 
Alta 

 
Sí 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.1.  El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del 
MECES 
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http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places 
ofertes 
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AM 
1.3.1 
 
Grau en  
Educació 
Social 
 
 
 
 
 
 

S’observa una 
tendència que els 
estudiants que 
han fet el seu 
itinerari formatiu 
anterior via 
batxillerat i PAAU 
obtenen, en 
conjunt, millor 
rendiment que els 
estudiants 
procedents 
d’itineraris de 
cicles formatius, 
que sembla que 
tenen més 
dificultats en 
algunes 
competències 
transversals de 
tipus acadèmic 

(subestàndard 
1.3., pàg. 14) 

Variabilitat 
formativa prèvia 

Millorar l’aprenentatge  
de competències 
acadèmiques que 
permetin que tots els 
estudiants puguin assolir 
un millor rendiment 
acadèmic 

AM 1.3.1 
Dins del pla d’acció tutorial 
del Grau, concretament en 
el mòdul “l’aprenentatge de 
l’estudiant universitari 1”, 
realització d’una acció 
específica per identificar els 
estudiants que tinguin més 
dificultats en les 
competències de tipus 
acadèmic (comprensió i 
expressió escrita, gestió de 
la informació, organització 
de les tasques) i una altra 
acció per donar suport a la 
millora d’aquestes 
competències a primer curs.  
 
 
 
 

 
Coordinació 
del Grau 
conjunta-
ment amb 
els respon-
sables dels 
mòduls que 
inclouen el 
PAT, mòduls 
5 i 11: 
“L’aprenen-
tatge de 
l’estudiant 
universitari 
1 i 
“L’aprenen-
tatge de 
l’estudiant 
universitari 
2” 
 
 

 
Curs  
2016-2017 

 
[1] Qualifica-
cions de les 
assignatures 
dels estudiants 
procedents de 
PAAU i de 
cicles formatiu 
 

 

 
 
 
 
 
[2] Taxa de 
graduació 

 
[1] Les 
diferències 
de rendi-
ment a les 
assignatures 
entre els 
grups 
d’estudiants 
procedents 
de diferents 
itineraris 
disminueixen
, cada curs, al 
voltant d’un 
5% 
 
[2] Les 
diferències 
entre les 
taxes de 
graduació d’ 
estudiants 
procedents 
dels diferents 
itineraris 
formatius 
anteriors al 
grau 
disminueixen 
cada curs, al 
voltant d’un 
5% 

 
Alta  

 
No 
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
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AM 
1.4.1 
 
 
 
 
 
(En el Grau 
Pedagogia 
aquesta 
acció de 
millora és 
substituïda 
per AM 
1.4.2) 

Moderada 
participació en 
general5 dels 
representants dels 
estudiants en el 
Consell d’Estudi 
del que formen 
part i falta de 
coordinació entre 
els delegats de 
curs i els 
representants al 
Consell d’Estudis 
 
(subestàndard 
1.4., pàg. 15 i 16)  
 
 
 

Els òrgans de 
govern i altres 
àmbits formals de 
participació 
haurien de ser 
transparents, 
accessibles i 
menys 
burocratitzats per 
fomentar la 
implicació dels 
estudiants 
 

Incrementar el nivell 
d’assistència i 
participació dels 
estudiants en els 
Consells d’Estudi i la 
coordinació entre els 
delegats de curs i els 
representants al Consell 
d’Estudis 
 
 
 
 
 

AM 1.4.1 
[a] Acció d’informació a 
primer i segon curs per tal 
de donar a conèixer en 
profunditat la participació a 
la universitat  
 
[b] Potenciació que  la  
franja horària setmanal 
sense classes s’empri per 
activitats de participació 
entre estudiants 
 
[c] Realització de reunions 
específiques entre els 
coordinadors de cada grau 
amb els 
representants/delegats de 
cada curs del grau, amb 
finalitats informatives i de 
valoració del funcionament 
del curs 

 

 
Deganat, 
coordinació 
dels graus i 
Consell 
Estudiants 

 
Curs  
2016-2017 

 
[1] Disseny 
acció 
informativa a 
1r i 2n curs 
 
[2] Actes de 
les reunions 
entre 
coordinació de 
graus i 
delegats i 
representants 
dels 
estudiants 
 
[3] Augment 
de la 
participació 
dels 
estudiants en 
els Consells 
d’Estudis  
 

 
[1] Disseny 
acció 
elaborat i 
aplicat 
 
 
[2] Mínim de 
dues 
reunions 
anuals, una 
per 
semestre 
 
 
 
[3] en un 
termini de 
tres cursos 
(2019-2020), 
augment del 
10% 
 
 
 
 
 

 
Mitjana-
alta 
 

 
No 

 

  

                                                           
5 Dades curs 2013-2014: la mitjana de participació en percentatge dels estudiants en els Consells d’Estudis dels diferents graus és del 52%  
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
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AM 1.4.2 
 
Grau en 
Pedagogia 
 

En els estudis 
de Pedagogia 
els delegats 
formen part del 
Consell 
d’Estudis i cal 
que coneguin 
bé les funcions 
que desenvolu-
paran i que 
tinguin recursos 
per a 
desenvolupar-
les. 
 
 (subestàndard 
1.4., pàg. 15)  
 

Manca de 
mecanismes 
d’acompanya-
ment i 
consolidació de 
l’elecció dels 
delegats de curs 

Millorar 
l’acompanyament per 
part de la coordinació 
d’estudis a l’elecció dels 
representants dels 
estudiants 

AM 1.4.2 
[a] Estudi conjunt 
(coordinació i estudiants) de 
les funcions i ens on 
participen els representants 
d’estudiants i del 
procediment d’elecció de 
delegats 
 
[b] Treball de cohesió dels 
grups-classe per evitar 
situacions que generin 
malestar i divisió del grup i 
promoure processos de 
participació entre estudiants 

 
Coordinació 
del Grau 

 
Curs  
2015-16 

 
[1]  
Resum de les 
reunions entre 
la coordinació 
del Grau i els 
estudiants, i 
de les 
reunions entre 
la coordinació 
i els delegats i  
altres 
representants 
d’estudiants 
 
 
 

  
[1]  
Mínim de 
una reunió 
anual amb 
cada curs 
(mes de 
setembre) i 
de dues 
reunions 
cada 
semestre 
amb els 
delegats i 
represen-
tants 
d’estudiants  
 
 

 
Mitjana 

 
No 
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
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AM 
1.4.3 
 

A nivell de la FEP, 
s’identifica una 
participació 
moderada (entre 
45 i 70%) de 
professorat en 
algunes de les 
reunions de 
coordinació, 
especialment en 
aquelles de 
caràcter més 
general.  
 
Aquesta 
participació 
moderada 
implica una 
coordinació 
insuficient entre 
el professorat en 
temes de 
planificació 
docent 

 
(subestàndard 
1.4., pàg. 16) 

Percepció entre el 
professorat  d’un 
excés de reunions 
i/o d’una utilitat 
relativa en els 
temes tractats i/o 
acordats 
 
Dificultat de  
trobar horaris que 
vagin bé a la 
majoria (inclòs 
professorat 
associat a temps 
parcial) 
 
 

Incrementar la 
participació dels 
professorat en les 
reunions de coordinació, 
sobretot amb la intenció 
d’evitar solapaments de 
contingut i millorar els 
sistemes d’avaluació 
continuada 

AM 1.4.3 
[a] Planificació sistemàtica i 
anticipada de les reunions 
de professorat (de diferent 
tipologia) i dels Consells 
d’Estudis. 
 
[b] Establiment d’una franja 
horària setmanal sense 
classes que faci possible la 
convocatòria de reunions a 
darrera hora del matí i a 
primera hora de la tarda de 
forma alterna, i utilització al 
màxim d’aquesta reserva 
horària 

 
[a] Deganat i 
coordinació 
dels graus 
 
 
 
[b] Deganat 

 
Curs  
2015-2016 
 

 
[1] Document 
sobre 
calendari 
reunions  
 
[2] 
Percentatge 
d’assistents a 
les reunions 
de professorat 
durant el curs 
2015-16 

 
[1] 
Document 
elaborat 
 
 
[2]  
En el curs 
2016-2017 
el % de 
participació 
a les 
reunions de 
professorat 
ha 
incrementat 
un mínim 
d’un 10% 
respecte al 
curs anterior  

 
Alta 
 

 
No 
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
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AM 
1.4.4 
 
Graus en  
MEI i 
MEP 

El procés 
d’aprenentatge 
dels estudiants 
no és percebut 
prou 
satisfactòriament 

 

La satisfacció 
dels estudiants 
pot ser més alta. 

 

L’activitat del 
professorat pot 
ser més valuosa, 
més adequada i 
més sostenible 

 
(subestàndard 
1.4., pàg. 16) 

Interacció 
insuficient entre 
el professorat dels 
diferents mòduls 
a l’hora de 
planificar els 
continguts i les 
activitats 
formatives i 
d’avaluació.  
 
Dificultat de 
vinculació amb les 
competències 
 

Reforçar la coordinació, 
docent per tal de 
disminuir repeticions de 
contingut i  consolidar la 
varietat d’estratègies 
metodològiques i 
d’avaluació 

 
 

AM 1.4.4 
[a] Constitució de grups de 
professors que, 
conjuntament amb les 
coordinació dels graus, facin 
revisió dels continguts i les 
activitats formatives  i 
d’avaluació de forma 
conjunta entre el 
professorat de les 
assignatures de la mateixa 
àrea i/o que estan 
relacionades entre elles per 
curs o qualsevol altre motiu 
 
[b] Redisseny de les 
assignatures que calgui 

[c] Adequació de la mida 
dels grups i de la 
metodologia formativa als 
espais i horaris més adients 
disponibles 

 
Coordinació 
dels graus 
MEP i MEI (a 
i c) 

Caps d’àrea i 
professorat 
dels 
departa-
ments (b) 

 

 
juny  2015 
- setembre 
2016  

 
[1] Document 
elaborat per 
cada àrea amb 
la revisió de 
continguts i 
activitats 
formatives 

 

[2] Nombre de 
reunions de 
coordinació 
realitzades. 

  
 

 
[1] 
Document 
elaborat 
 
 
 
 
 
 
[2]  
2 reunions 
per 
semestre 
 

[3] 
Sol·licitud 
de 
modificació 
si escau 
(2016-
2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alta 

 
No  
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

Re
f. 

al
 te

xt
 

Di
ag

nò
st

ic
 

Id
en

tif
ic

ac
ió

 
de

 c
au

se
s 

O
bj

ec
tiu

 

Ac
ci

ó 
 

 

Re
sp

on
sa

bl
e 

Te
rm

in
is

 

In
di

ca
do

r/
s 

N
iv

el
l 

d’
ac

ce
pt

ac
ió

 

Pr
io

rit
at

 

Im
pl

ic
a 

m
od

ifi
ca

ci
ó?

 

AM 
1.4.5 
 
Grau en 
Educació 
Social  
 
 

Falta d'una visió 
global de la 
trajectòria que 
estan seguint els 
estudiants en el 
grau,  del seu 
rendiment i del 
seu nivell d'as-
soliment de 
competències. 
Una visió global 
que es considera 
necessària per 
poder millorar 
l'avaluació dels 
estudiants i 
identificar possi-
bles dificultats, 
per tal de prendre 
les mesures que 
es considerin 
necessàries.  

(subestàndard 
1.4., pàg. 16) 

Tot i que es fan 
força reunions de 
coordinació, en 
falten 
d'específiques per 
tractar sobre el 
seguiment i 
l’avaluació de la 
trajectòria 
formativa dels 
estudiants en el 
Grau 
 

Millorar la coordinació 
del professorat pel que 
fa a l’avaluació de 
l’estudiant quant al 
conjunt del procés 
formatiu  

AM 1.4.5 
Realitzar reunions específi-
ques de coordinació del 
professorat per tractar 
específicament la trajectòria 
que va seguint cada 
estudiant 

 
Coordinació 
del Grau   

 
Curs  
2016-
2017 

 
Actes de les 
reunions de 
coordinació  

 
Un mínim 
d’una 
reunió en 
finalitzar el 
primer 
semestre i 
una altra en 
finalitzar el 
segon 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
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AM 1.4.6 
 
Grau en 
Pedagogia 

Quant a 
coordinació 
docent, al Grau es 
constata que cal 
millorar la 
planificació de les 
tasques 
d’avaluació que 
l’alumnat realitza 

(subestàndard 1.4., 
pàg. 16) 

No hi ha 
establerta una 
planificació 
conjunta i 
coordinada de 
tasques 
d’avaluació 
encomanades als 
estudiants al llarg 
del curs acadèmic 

Millorar la coordinació 
del professorat pel que 
fa a l’avaluació dels 
estudiants 

AM 1.4.6 
[a] Realització de reunions 
específiques de coordinació 
del professorat per tractar 
específicament el tema de 
l’avaluació dels estudiants 
(adequació i temporització) 

[b]  Elaboració d’un 
calendari amb les activitats 
d’avaluació de cada curs 

 
Coordinació 
del Grau 

 
Curs  
2015-
2016 

 
[1] Actes de 
les reunions 
de 
coordinació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Valoració 
del 
professorat i 
de l’alumnat 
de la 
coherència 
dels treballs i 
tasques de les 
diferents 
assignatures i 
de la seva 
temporalitza-
ció (valoració 
feta en acabar 
el curs) 

 
[1] 
Un mínim 
d’una reunió 
en finalitzar 
el primer 
semestre i 
una altra en 
finalitzar el 
segon 
(abans del 
tancament 
fitxes de 
l’assignatura 
del curs 
següent) 
 
[2] Mitjana 
de 
satisfacció 
de 7 (0-10) 
 
 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
 

Subestàndard 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats                   
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AM 
1.4.7 
 
Grau en 
Treball 
Social 
 

Importància de les 
activitats 
complementàries, 
dins de les quals 
es troben les  
activitats de 
dijous, en el 
projecte formatiu 
del Grau en 
Treball Social. Cal 
millorar però la 
coordinació de la 
seva planificació i 
avaluació  
 
(subestàndard 
1.4., pàg. 17) 

Dificultats per 
coordinar bé les 
activitats 
complementàries 
 

Millorar la coordinació, 
desenvolupament i 
l’avaluació de les 
activitats 
complementàries, 
especialment la de les 
vinculades a cada 
assignatura (activitats 
de dijous) 

AM 1.4.7 
[a]  Establiment d’un 
calendari per recollir i 
gestionar propostes 
d’activitats 
complementàries  
 
 
[b]  Disseny i aplicació de 
mecanismes de planificació 
i avaluació de la qualitat de 
les activitats de dijous 
 
 

 
Coordinació 
del Grau 

 
[a]  
setembre 
2015- 
juliol 2016 
 
 
 
 
[b]  
setembre 
2015-juliol 
2016 

 
[1]  Document 
amb calendari 
planificació 
activitats 
complemen-
tàries 
 
 
[2]  Satisfacció 
estudiants i 
professorat  
respecte la 
planificació i 
avaluació 
activitats de 
dijous 

 
[1]  
Document 
elaborat 
 
 
 
 
 
[2]  Mitjana 
de 
satisfacció 
de 7 (0-10) 
 
 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 2.  Pertinència de la informació pública 
 

Subestàndard 2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la titulació, el seu desenvolupament 
operatiu i els resultats assolits. 
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AM 
2.1.1 

La informació de la 
pàgina web de la 
UdG no arriba 
fàcilment als 
estudiants 
potencials 
d’altres països 
europeus 
(Erasmus i 
convenis bilaterals 
amb l’estranger, 
estudiants de 
màster…) 
 
(subestàndard 
2.1., pàg. 20) 

La informació de la 
pàgina web de la 
UdG no està 
totalment 
traduïda  
a l’anglès  
 
 

Millorar la difusió 
internacional de la FEP a 
través de la pàgina web 

AM 2.1.1 
[a]  Traducció completa de la 
pàgina web de la FEP 
a l’anglès 
 
 
 
[b]  Manteniment sistemàtic 
de la traducció a l’anglès de 
la pàgina  web de la FEP 

 

Deganat 

Servei 
Llengües 
Modernes 

 
[a]   
 juliol 2017 
 
 
 

 

[b] cada 
semestre 

 

 
[1]   
Percentatge 
de 
continguts 
de la web 
traduïts a 
l’anglès 
 
[2]   
Percentatge 
de 
continguts 
de la web 
traduïts a 
l’anglès al mes 
de maig i al 
mes de 
novembre 
 
 
 
 

 
[1]   
100% 

 

 

 

 

[2]   
maig: 100% 

novembre: 
100% 

 

Mitjana 

 

No 
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Estàndard 2.  Pertinència de la informació pública 

Subestàndard 2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del 
seguiment i, si escau, de l’acreditació de la titulació.  
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AM 
2.2.1 

 

La informació 
pública 
relativa al 
currículum 
acadèmic i 
professional del 
professorat de la 
Facultat és 
incompleta 
 
(subestàndard 
2.2., pàg. 21) 

Una part del 
professorat de la 
Facultat no té la 
plana web 
personal activada 
i/o la 
informació 
actualitzada 
 
 

Augmentar el nombre 
de professorat que 
disposa d’informació 
completa en la seva 
pàgina personal UdG 
(presentació, dades  
contacte, docència, 
línies recerca, 
publicacions, etc.) 

AM 2.2.1 
Petició argumentada al 
professorat de la Facultat en 
relació a la compleció i 
actualització de les dades 
del seu perfil docent i 
investigador en la pàgina 
personal UdG 
 

 
Deganat i 
Departa-
ments 
 
 

 
setembre 
2016 

 
Percentatge 
professorat 
amb 
informació 
completa i 
actualitzada 
del seu perfil 
docent i 
investigador  a 
la pàgina 
personal UdG 
publicada 

 
=o>75% 
professorat 
FEP amb 
informació 
publicada 
(completa i 
actualitza-
da)  

 
Mitjana-
alta 

 
No 

Subestàndard 2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 

AM 
2.3.1 

No es troben 
fàcilment els 
indicadors i 
informes relatius a 
cada titulació 
 
(subestàndard 
2.3., pàg. 21) 
 

La informació es 
troba en diverses 
pàgines i amb 
accés restringit 
 
 

Disposar de tota la 
informació relativa a la 
vida de la titulació amb 
accés obert i fàcil accés 

AM 2.3.1 
Desplegar la pàgina web 
UdGQualitat en aquest 
apartat 

 
GPA 
(Gabinet de 
Planificació i 
Avaluació) 
 
Servei 
Informàtic 

2015 Pàgina web 
completa 

100% Alta No 
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 
  

Subestàndard 3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en 
especial els resultats dels grups d’interès 
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AM 
3.2.1 

Poc coneixement 
formal per part 
dels diferents 
agents implicats 
en les titulacions 
del centre docent 
de l’existència del 
SGIQ i de la 
importància del 
seu seguiment en 
l’assegurament de 
la seva qualitat  

 

(subestàndard 
3.2. pàg. 22) 
 

 

El SGIQ de la UdG 
certificat per AQU 
Catalunya inclou 
29 processos, uns 
de transversals a 
tota la Universitat 
i d’altres 
d’específics de 
centre docent. 
Això ha fet que el 
SGIQ hagi estat 
percebut com una 
responsabilitat de 
la Universitat, 
gestionada a 
través de la 
Comissió de 
Qualitat de la 
UdG, que no com 
una 
responsabilitat 
compartida del 
centre docent.  

[1] Incorporar el 
seguiment dels 
processos del SGIQ com 
una dinàmica habitual 
en l’assegurament de la 
qualitat a nivell de 
centre docent 
 
 
[2] Estimular i 
promoure des de la 
Comissió de Qualitat de 
la FEP de mecanismes 
de qualitat interns dins 
de cada titulació, 
vinculats al SGIQ 
 
 
 
[3] Difondre els 
processos del SIGQ i els 
seus resultats. 
 

AM 3.2.1 
[1]  Revisió del Reglament 
d’organització i 
funcionament de 
l’estructura responsable de 
la qualitat dels estudis dels 
centres docents de la UdG 
 
 
[2] Identificació del 
responsable del seguiment 
de cada un dels processos 
del SGIQ a nivell de centre 
docent 
 
 
 
 
 
[3] Inclusió i actualització o 
de la informació sobre 
processos de qualitat a la 
pàgina web del centre 
docent 

 
[1]  
Comissió de 
Qualitat de 
la 
Universitat i 
Consell de 
Govern de la 
Universitat. 
 
[2] Comissió 
de Qualitat 
de la FEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Comissió 
de Qualitat 
de la FEP i 
Consells 
d’estudis 

 
[1]  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Curs 
2015-16 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Curs 
2016-17 

 
[1]  Nou 
Reglament 
aprovat per 
Comissió de 
Qualitat de la 
Universitat 
(CQ UdG) 
 
 
 
 
 
 
[2] Fitxa dels 
29 processos 
del SGIQ que 
inclogui la 
persona 
responsable 
de cada 
procés 
 
[3] Pàgina 
web amb 
informació 
sobre qualitat 
inclosa 

 
 

 
[1] Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] 
Mitjana 

 
No 
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 
  

Subestàndard 3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en 
especial els resultats dels grups d’interès 
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AM 
3.2.2 

Valoració crítica  
respecte de les 
enquestes de 
docència dels 
estudiants 
 
(subestàndard 
3.2. pàg. 22) 
 
 

La principal causa 
està en el baix índex 
de resposta dels 
estudiants. Això pot 
ser degut a raons 
d’ordre divers: que 
les preguntes no 
responguin de 
manera adequada a 
la realitat dels 
estudis adaptats a 
l’EEES; que el 
procediment 
d’administració de 
les enquestes, on 
line,  faciliti la 
dispersió dels 
estudiants; que hi 
hagi la percepció 
per part dels 
estudiants d’una 
incidència 
inadequada dels 
resultats en 
l’avaluació del 
professorat o en la 
programació 
docent; etc. 

Millorar les enquestes 
de docència per tal que 
l’opinió dels estudiants 
esdevingui un 
instrument central en 
l’avaluació de la qualitat 
de  les titulacions de la 
Universitat 

AM 3.2.2 
Constitució de 3 grups de 
treball que revisin el model 
actual quant a i) el 
contingut de l’enquesta; ii) 
la comunicació dels 
resultats i la seva 
repercussió; iii) el 
procediment 
d’administració de les 
enquestes. 
 
 
[Aquesta acció de millora 
està relacionada amb 
l’acció 4.1.2] 

 
Comissió de 
Qualitat de 
la 
Universitat 
(CQ UdG) 

 
2015 

 
Document de 
revisió de 
l’actual model 
de les 
enquestes de 
docència 

 
Aprovació 
del 
document 
per part del 
CG UdG 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 
 

Subestàndard 3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en 
especial els resultats dels grups d’interès 
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AM 
3.2.3 

Manca de 
coneixement 
suficient de 
l’opinió dels 
titulats 
universitaris 
respecte de la 
formació rebuda i 
el seu pas per la 
Universitat 
 
(subestàndard 
3.2. pàg. 22) 
 
 

Només s’ha realitzat 
una edició de 
l’enquesta d’opinió 
dels titulats   

Conèixer l’opinió dels 
titulats sobre la 
formació rebuda i el 
seu pas per la 
Universitat 

AM 3.2.3 
[a]  Incorporació de 
l’enquesta com un nou 
procés del SGIQ 
 
 
[b]  Administració anual de 
l’enquesta 

 
[a]  GPA 
 
 
 
 
[b]  GPA 
(en col·labo-
ració amb 
AQU 
Catalunya)  

 
[a]  2015 
 
 
 
 
[b] 2015 i 
següents 

 
[1]  
Modificació 
del SGIQ  
 
 
[2]  Resultats 
anuals de 
l’opinió dels 
titulats 

 
[1] 
Aprovació 
per part de 
la CQ UdG 
 
  

 
Alta 

 
No 

AM 
3.2.4 

No es disposa 
d’informació 
sobre la 
satisfacció de 
grups d’interès 
vinculats a la 
titulació 
(professorat, 
ocupadors, etc.) 
 
(subestàndard 
3.2. pàg. 23) 
 

Inexistència 
d’enquestes ad hoc 

 

Conèixer el nivell de 
satisfacció de 
diferents grups 
d’interès l’opinió dels 
quals es rellevant per 
millorar la qualitat de 
les titulacions del 
centre 

AM 3.2.4 
[a]  Participació activa en la 
comissió d’enquestes 
d’AQU Catalunya que 
dissenya aquestes 
enquestes. 
 
b]  Administració de les 
enquestes 

 
[a]  GPA 
 
 
 
 
 
 
[b]  GPA 

 
[a]  curs 
2014-15 
 
 
 
 
 
[b]  
segons 
calendari 
acordat 
amb AQU 
 

 
[1]  Resultats 
anuals de 
l’opinió dels 
diversos 
agents 
d’interès 
 

 
 

 
Mitjana  

 
No 
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 
 

3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de modificació de les titulacions, i garanteix la millora contínua de la 
seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives 
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AM 
3.3.1 

El procediment de 
seguiment de les 
titulacions dut a 
terme fins avui no 
facilita 
adequadament la 
millora contínua 
de les titulacions 
ni anticipa l’èxit 
del procés 
d’acreditació de 
les mateixes  
 
(subestàndard 
3.3. pàg. 25) 
 

Tot i que la UdG ha 
dut a terme el 
seguiment de les 
titulacions seguint 
les directrius d’AQU 
Catalunya, a finals 
del 2014 l’Agència 
ha modificat la Guia 
del seguiment i els 
requeriments 
associats, alineant 
el procés de 
seguiment amb el 
de l’acreditació. 

  

Afavorir la millora 
contínua de les 
titulacions i facilitar el 
procés de seguiment, 
identificant el centre 
docent com a 
principal responsable 
de l’elaboració dels 
informes de 
seguiment de les 
titulacions que s’hi 
imparteixen 

AM 3.3.1 
[a]  Revisió del procés de 
seguiment de les 
titulacions, ajustant els 
continguts i actualitzant les 
evidències i els indicadors 
 
 
 
[b]  Seguiment de les 
titulacions d’acord amb la 
nova Guia 
 
 

 
[a]  
Comissió de 
Qualitat 
UdG 
 
GPA 
 
 
[b]  
Comissió de 
Qualitat de 
Centre 
docent 
(CQC) 

 
[a]   
Curs 2014-
15  
 
 
 
 
 
[b] Curs 
2015-16  

 
[1] 
Modificació 
efectiva del 
seguiment 
 
[2]  Existència 
dels nous 
informes de 
seguiment de 
centre docent 

 
[1]  
Aprovació 
per part de 
la CQ UdG 
 
[2]  
Aprovació 
dels 
informes 
per part de 
la CQC  

 
Alta 
 
 

 
No 
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
 

Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada 
experiència docent, investigadora i, si escau, professional 
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AM 
4.1.1 

A la FEP existeix 
un percentatge 
elevat de 
professorat que 
simultanieja la 
docència 
universitària amb 
l’activitat 
professional, fet 
que influeix en el 
percentatge de 
professorat no 
doctor (36,25%)  i 
en el percentatge 
de professorat no 
a  temps complet 
(50,6%) 
 
(subestàndard 
4.1., pàg. 27) 

Per assegurar una 
interacció de 
qualitat entre 
coneixement teòric i 
professional és 
important que un 
percentatge 
significatiu de 
professorat sigui 
professional extern 
(àmbit educatiu, 
socioeducatiu i de la 
salut) 
 
 

Garantir la presència 
d’experiència 
professional de 
qualitat en la 
formació rebuda pels 
estudiants, tot 
impulsant noves 
figures docents, per 
exemple la de 
professor 
col·laborador 
(professor que 
comparteix la seva 
dedicació entre el lloc 
de treball professional 
i la universitat) 

 

AM 4.1.1 
[a]  Gestió amb l’Equip de 
Govern de la Universitat per 
a l’establiment d’aquest 
tipus de contracte laboral 
(professor col·laborador) en 
la mesura que és pertinent 
per a la majoria dels graus 
de la FEP 
 
 
[b]  Gestió amb Dept. 
Ensenyament i per a 
l’establiment amb la UdG 
de conveni/s de professor 
col·laborador 
 
 
 
 
[c]  Gestió amb d’altres 
Depts. relacionats amb 
l’àmbit socioeducatiu i de la 
salut per a l’establiment 
amb la UdG de conveni/s de 
professor col·laborador 
 
 

 
[a]   
Deganat i  
Vicerectorat 
de Personal 
Docent i 
Investigador 
(UdG) 
 
 
 
[b]  
Deganat i  
Vicerectorat 
de Personal 
Docent i 
Investigador 
i Dpt. Ense-
nyament 
 
[c]   
Deganat i  
Vicerectorat 
de Personal 
Docent i 
Investigador 
i Depts. 
implicats  
 

  

 
[a]   
curs  
2015-16 
 
 
 
 
 
 
 
[b]   
curs  
2016-17 
 
 
 
 
 
 
 
[c]   
curs  
2016-17 

 
[1]  Signatura 
de conveni 
amb 
Departament 
Ensenyament   
 
 
 
 
 
 
 
 
[2]  Signatura 
de conveni 
amb 
Departaments 
de la 
Generalitat de 
Catalunya 
relacionats 
amb 
professions 
vinculades a 
les titulacions 
de la FEP 

 
[1]  Conveni 
signat amb 
Departa-
ment 
Ensenya-
ment i 
contractació 
de com a  
mínim 1 
professor 
col·labora-
dor 
 
[2]  Conveni 
signat amb 
Departa-
ments 
relacionats 
amb profes-
sions vincu-
lades a les 
titulacions 
de la FEP i 
contractació 
de com a  
mínim 2 
professors 
col·labora-
dors 

    
Mitjana 

 
No 
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
 

Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada 
experiència docent, investigadora i, si escau, professional 
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AM 
4.1.1b 

  
En general el 
professorat 
de la FEP té 
un 
reconeixement 
moderat 
quant a 
experiència 
investigadora  
 
(subestàndard 
4.1., pàg. 27) 

Nombre elevat de 
professorat 
associat 
 
 
El professorat  de 
la FEP té molta 
docència en grups 
grans 
d’estudiants, fet 
que augmenta el 
temps que es 
necessita per a la 
planificació i  
l’atenció a 
l’estudiant, i 
sovint també 
complica la 
disponibilitat per 
la a les tasques de 
recerca. 
 
 
Recursos docents 
molt ajustats 

Elaborar un informe 
que contingui 
propostes  
relacionades 
directament amb 
un pla de suport a 
les activitats del 
professorat.  
Es tracta que es 
contemplin les 
dedicacions a 
recerca, a projectes 
d’innovació, a 
gestió, i a docència 
segons 
característiques 
dels grups i les 
assignatures. 
 
(en aquest objectiu 
hi té la 
responsabilitat 
última l’equip de 
govern de la 
universitat però la 
Facultat hi vol 
participar) 

AM 4.1.1b 
[a]  Constitució d’una 
comissió de treball, 
coordinada pel Deganat, 
que faci una avaluació de 
necessitats i plantegi 
propostes perquè el 
professorat pugui 
distribuir millor el seu 
temps de treball i perquè 
es valorin les diferent 
tipus de tasques que fa 
(docència, recerca, 
innovació, formació,  
gestió, innovació, recerca, 
etc.) 
 
 

 
Deganat i 
coordinaci
ó dels 
graus, 
departa-
ments 

 
desembre 
2016 

 
[1]  Informe 
amb els 
resultats de 
l’estudi 
descripció 
situació 
professorat i 
amb les 
propostes 
orientadores 
per a un pla 
de suport a 
les activitats 
del 
professorat 
 
   
 

 
[1]  Informe 
presentat a 
la persona 
responsabl
e d’aquest 
tema en 
l’equip de 
Govern de 
la UdG   
 
 
 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
 

Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada 
experiència docent, investigadora i, si escau, professional 
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AM 
4.1.2 

El percentatge 
de respostes  
dels estudiants a 
les enquestes de 
docència (UdG) 
és baix (entre 
10-30%) 
 
(subestàndard 
4.1., pàg. 29) 

Percepció per part 
dels estudiants que 
les respostes a les 
enquestes de 
docència no tenen 
repercussió en la 
millora  
 
En alguns casos 
d’assignatures en 
què hi participa un 
nombre elevat de 
professorat, 
apareixen errors en 
la correspondència 
estudiants-profes-
sorat a avaluar 

 
 

Millorar el 
percentatge 
d’estudiants que 
respon a les 
enquestes de 
docència 
 
 
(objectiu condicionat 
al compliment de  
l’objectiu 3.2.2) 

AM 4.1.2 
[a]   
En acabar cada semestre, 
petició explícita per part de 
la coordinació del 
grau/màster als estudiants 
per tal que responguin les 
enquestes   
 
[b]   
Publicació del resum dels 
resultats de les enquestes a 
nivell de curs i de titulació 
per tal que estudiants i 
professorat el puguin 
consultar 
 
[c]   
Revisió del procés 
administratiu d’introducció 
de dades per aconseguir 
que a l’hora de respondre a 
els enquestes de docència 
els estudiants puguin fer-ho  
de tots els professors que 
els han impartit docència i 
únicament d’aquests 
 
 

 
[a]   
Coordinació 
dels graus 
 
 
 
 
 
[b]   
Vicerectorat 
Planificació, 
Innovació i 
Empresa 
 
 
 
[c] 
Administra-
ció i 
secretaria 
d’estudis de 
la FEP  
 

 
Curs  
2016-2017 

 
[1]   
Percentatge 
de respostes 
en la majoria 
d’enquestes 
de docència   
 
 
 
 
[2]   
Resultats 
accessibles  a 
la web de la 
FEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3]   
Correspondèn
-cia entre 
estudiant i 
professor a 
avaluar 
 

 
[1]   
Percentatge 
de respostes 
superior al 
30%  
 
 
 
 
 
[2]   
Resultats 
accessibles a 
la web cada 
semestre i 
com a molt 
tard 3 
mesos 
després 
d’aplicació 
de 
l’enquesta   
 
[3]   
80% 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
 

Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada 
experiència docent, investigadora i, si escau, professional 
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AM 
4.1.3 

La FEP i el seu 
professorat  
disposa de poca 
informació (pel  
que fa a la majoria 
dels graus i al 
màster) sobre 
l'opinió dels 
estudiants en 
relació amb 
aspectes tals com 
coordinació i 
organització, 
planificació 
curricular, 
professorat, PAT, 
Pràcticum i 
TFG/TFM, etc. 
 
(subestàndard 
4.1., pàg. 30) 

Manca d’informació 
(en la majoria dels 
graus/màster) 
sobre la 
satisfacció dels 
estudiants en 
relació a aspectes 
específics 
que no es recullen a 
l'enquesta general 
de docència 
(coordinació i 
organització, 
planificació 
curricular, 
professorat, PAT, 
Pràcticum i 
TFG/TFM, etc.)  
 

Disposar de més 
informació sobre el 
grau de satisfacció i 
l’opinió en general 
dels 
estudiants en relació 
amb els 
aspectes relacionats 
amb la docència de 
tots els graus i 
màsters  

AM 4.1.3 
[a]  Elaboració  i aplicació 
semestral d’un qüestionari 
de valoració per cada 
titulació que inclogui  
aspectes tals com 
coordinació i organització, 
planificació curricular, 
professorat, PAT, Pràcticum 
i TFG/TFM, etc. 
 
[b]  Sistematització de les 
reunions entre la 
coordinació de cada 
titulació i els delegats, i 
també de les reunions entre 
la coordinació de cada 
titulació i el grup 
d’estudiants de cada curs. 
Tant en un cas com en 
l’altre, com a mínim una 
reunió per semestre, i 
sempre que es cregui 
necessari a petició dels 
estudiants, del professorat 
o de la coordinació 

 
Deganat i 
coordinació 
dels graus 

 
gener 
2017  

 
[1]  
Qüestionari 
disponible en 
format online, 
diferenciant el 
model de 1r i 
2n semestre 
 
[2]  
Percentatge 
respostes dels 
estudiants 
 
[3]  Acta-
resum 
dels temes 
tractats  i 
acords presos 
en les 
reunions amb 
delegats i en 
les reunions 
amb 
estudiants de 
cada curs 
 
[4]  
Percentatge 
participació de 
delegats en les  
reunions amb 
la coordinació  

 
[1] 
Qüestionari 
elaborat i 
aplicat 
 
 
 
 
[2]  Superior 
al 50% 
 
 
 
[3]  Tant en 
un cas com 
en l’altre, 
mínim de 2 
reunions 
anuals, 1 per 
semestre 
 
 
 
 
 
 
[4]  Superior 
al 50% 

 
Mitjana-
alta 

 
No 
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AM 
5.1.1 

Les titulacions de 
la FEP disposen de 
diferents accions 
de tutoria i 
orientació 
acadèmica, però 
algunes (Grau en 
Pedagogia , Grau 
en Treball Social i 
Màster en Treball) 
no disposen d’un 
Pla d’Acció 
Tutorial (PAT) en 
el sentit ple del 
terme 
  
(subestàndard 
5.1., pàg. 35) 

La necessitat de 
sistematitzar les 
accions d’orientació 
acadèmica i de  
tutoria no s’ha 
prioritzat en algunes 
titulacions 

En aquelles 
titulacions que no 
està creat com a tal 
(Grau en Pedagogia , 
Grau en Treball Social 
i Màster en Treball), 
estructurar i 
completar el Pla 
Acció Tutorial (PAT), 
tenint en compte les 
diferents accions de 
tutoria i orientació 
acadèmica i 
professional que 
existeixen 

  AM 5.1.1 
Creació d’un grup de treball 
amb professorat de la 
titulació perquè estructuri i 
completi el Pla d’Acció 
Tutorial 

 
Coordinació 
dels graus 

 
Setembre 
2017 

 
[1]  Publicació 
del Pla Acció 
Tutorial a la 
pàgina web de 
l’estudi 
  
[2]  Aplicació 
progressiva al 
llarg del curs 
2017-2018 de 
les diferents 
accions de 
tutoria i 
orientació 
establertes en 
el PAT  
 
[3]  Satisfacció 
estudiants i 
professorat  
amb 
l’aplicació 
de les accions 
 

 
[1]  
PAT publicat 
i penjat al 
web  
 
 
[2]  
Mitjana de 
satisfacció 
d’estudiants 
de 7 (0-10) 
(qüestionari 
AM 4.1.3) 
 
 
 
 
[3]  
Valoració 
positiva per 
part del 
professorat 
recollida a 
les actes de 
les reunions 
amb  
professorat 
implicat   
 

 
Alta 

 
No 

 

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
 

Subestàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la 
incorporació al mercat laboral 
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AM 5.1.2 
 
Grau en 
Psicologia 
 

Des de l’inici del  
grau s’han fet 
accions de 
millora en 
relació amb el 
mòdul CAPI 
(Competències 
Acadèmiques i 
Professionals 
Integrades); no 
obstant això, 
encara 
s’identifica un 
baix-moderat 
nivell de 
satisfacció amb 
alguns dels seus 
mòduls 
(especialment el 
2 i el 4) 
 
(subestàndard 
5.1., pàg. 36) 

L’estructuració i 
distribució dels  
continguts i de les 
competències que 
es treballen en el 
mòdul de CAPI és 
complexa i inclou un 
nombre 
considerable de 
professorat  

 
 

Millorar la satisfacció 
dels estudiants en la 
coordinació i 
estructura dels 
mòduls de CAPI 

AM 5.1.2 
[a]  Reunions amb 
estudiants, per una banda, i 
amb docents, per l’altra, per 
avaluar els aspectes a 
millorar en l’estructura i 
desenvolupament global del 
mòdul CAPI 
 
 
[b]  Enquesta satisfacció 
estudiants (la de la UdG i 
una de pròpia) 
als estudiants per tal 
d’avaluar el funcionament 
de cadascun dels 4 mòduls 
de CAPI 

 
Coordinació 
del Grau 
 

 
[a]  Curs 
2015-16  
 

 

 

 

[b]  Curs  
2016-2017  
 
A finals de 
curs: recull i 
anàlisi  
dades 
enquestes 

 
[1]  Acta-
resum dels 
temes tractats  
i acords 
presos en les 
reunions amb 
estudiants i 
professors 
 
[2]  Satisfacció 
estudiants en 
els diferents 
indicadors de 
els enquestes   

 
[1]  Com a  
mínim  2 
reunions 
anuals amb 
cada 
col·lectiu 
 
 
 
[2]  De les 
enquestes 
UdG, cap 
mòdul CAPI 
valorat per 
sota del 3 
(0-5). De 
l’enquesta 
pròpia, el 
70-80% 
estudiants 
mostra 
satisfacció 
amb les 
millores 

 
Alta 
 

 
No 
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AM 5.1.3 
 
Grau en 
Psicologia 
 

En el Grau en 
Psicologia es vol 
potenciar el 
suport entre els 
iguals per tal de 
millorar 
l’adaptació, 
coneixement i 
participació en la 
facultat i els 
estudis, així com 
poder identificar 
possibles casos 
d’abandonament 
dels estudis 
 
(subestàndard 
5.1., pàg. 36) 

Nivell moderat de 
participació dels 
estudiants (i 
engagement) en els 
òrgans que els 
representen i en la 
institució, en 
general. Alguns 
casos 
d’abandonament.  

 

 

Com a un subprojecte 
específic del PAT, dur 
a terme i avaluar el 
pla de mentoria: Pla 
de Suport i Cohesió 
entre iguals (Pla SiC) 
 
 

AM 5.1.3 
[a]  Aplicació Pla de 
Mentoria de manera pilot el 
curs 2015 i 2016 
 
 
[b]  Avaluació, millora i 
seguiment del seu 
desplegament pels cursos 
següents. 

 
Coordinació 
del Grau, 
delegats de 
curs i ARPP 
(Associació 
d’Estudiants 
dels Estudis 
de Grau en 
Psicologia) 
 

 
[a]  
setembre 
2015- 
juliol 2016 
 
[b]  
setembre 
2016-juliol 
2017 

 
[1]  
Qüestionari 
per avaluar 
funcionament 
de l’aplicació 
del pla pilot 
als estudiants 
mentorats i als 
mentors   
 
[2]  Augment 
en el nivell de 
satisfacció 
estudiants 
mentorats i 
als mentors 
(enquesta 
avaluació) 

 
[1]  
Qüestionari 
elaborat i 
aplicat 
 
 
 
 
 
 
[2]  Mitjana 
de 
satisfacció 
de 7 (0-10) 
 
 

 
Mitjana 
 

 
No 
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AM 
5.1.4 

Tot i que les 
titulacions de la 
FEP planifiquen i 
desenvolupen 
diferents accions 
d’orientació 
professional,  
no disposen d’un 
plantejament 
definit i sistemàtic 
quant a aquest 
tipus d’accions  
 
 (subestàndard 
5.1., pàg. 38) 

Les titulacions de la 
FEP han anat 
planificant diferents 
accions d’orientació 
professional però 
sense fer una anàlisi 
global sobre què es 
fa i sobre què 
faltaria fer 
 

Millorar l’orientació 
professional dels 
estudiants de la FEP  

AM 5.1.4 
Constitució d’un grup de 
treball amb professorat de 
cada titulació per tal 
d’identificar i revisar les 
accions relacionades amb 
l’orientació professional 
que ja es fan i plantejar-ne 
també de noves i establir-
ne alguna de manera 
sistemàtica. Algunes accions 
poden ser generals de la 
FEP i d’altres específiques 
de cada titulació 

 
Deganat i 
coordinació 
dels graus 

 

Setembre 
2017 

 
[1] Document 
que inclogui 
les accions 
d’orientació 
laboral de la 
FEP (generals  
de centre i 
específiques 
de cada 
titulació) 
  
[2]  Aplicació 
progressiva al 
llarg del curs 
2017-2018 de 
les diferents 
accions 
d’orientació 
professional  
del document 
 
[3]  Satisfacció 
estudiants i 
professorat  
amb 
l’aplicació 
de les accions 

 
[1]  
Document 
publicat i 
penjat al 
web  
 
 
 
 
 
 
[2]Mitjana 
de 
satisfacció 
d’estudiants 
de 7 (0-10) 
(qüestionari 
AM 4.1.3) 
 
 
 
[3] Valoració 
positiva per 
part del 
professorat 
recollida a 
les actes de 
les reunions 
amb  
professorat 
implicat   

 
Alta 

 
No 

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
 

Subestàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la 
incorporació al mercat laboral 

Re
f. 

al
 te

xt
 

Di
ag

nò
st

ic
 

Id
en

tif
ic

ac
ió

 
de

 c
au

se
s 

O
bj

ec
tiu

 

Ac
ci

ó  

Re
sp

on
sa

bl
e 

Te
rm

in
is

 

In
di

ca
do

r/
s 

N
iv

el
l 

d’
ac

ce
pt

ac
ió

 

Pr
io

rit
at

 

Im
pl

ic
a 

m
od

ifi
ca

ci
ó?

 



122 

 

AM 
5.1.5 
 

Baix nivell de 
llengua anglesa o 
d’una de les altres 
terceres llengües 
(francès, italià, i 
alemany) dels 
estudiants de grau 
de la FEP 
 
(subestàndard 
5.1., pàg. 38) 

Formació prèvia 
insuficient 
 
La universitat no 
ofereix els recursos 
suficients perquè els 
estudiants puguin 
assolir el nivell 
requerit 

Augmentar el nivell 
de llengua anglesa o 
d’una de les altres 
terceres llengües 
(francès, italià, i 
alemany) dels 
estudiants de grau 
de la FEP 

AM 5.1.5 
[a] Seguiment específic, per 
part de la FP, de l’ampliació 
de l’oferta de cursos 
d’anglès a preus assequibles 
i activitats de suport a 
l’aprenentatge de l’anglès 
que ofereix la UdG 
 
 
 
[b]  Increment de les 
activitats docents que es 
desenvolupen en llengua 
anglesa en el conjunt 
d’assignatures de cada grau 
 

 
[a]  
Deganat, 
Vicerectorat 
correspon-
nent 
  
Servei de 
Llengües 
UdG 
 
 
[b] 
Professorat 
dels graus i  
coordinació 
dels graus 
 
 

  
Curs  
 2016-2017 

 
[1]   
Augment de 
les activitats 
docents en 
llengua 
anglesa  en el 
conjunt dels  
graus de la 
FEP 
 

 
[1]  20 % 
d’augment 
activitats 

 

  
 Alta 
 

  
 No 
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AM 5.2.1 
 
Grau en 
Psicologia 
 

En el Grau de 
Psicologia es fa 
poc ús dels 
materials del 
laboratori 
docent. 
 
Per un costat, es 
detecta que 
existeixen pocs 
recursos 
destinats a 
potenciar l’ús 
del laboratori de 
psicologia a 
nivell docent i 
per l’altre, que 
falta determinat  
material 
fungible: tests 
psicomètrics i 
correccions. 
 
(subestàndard 
5.2., pàg. 40) 
 

Malgrat que 
recentment 
s’hagin adquirit 
nous materials 
per al laboratori, 
sovint no es fa 
més ús del  
laboratori per part 
del professorat 
perquè es percep 
que hi manquen 
recursos 

 
 
 
 
 

Optimitzar 
qualitativament i 
quantitativament l’ús 
del laboratori amb fins 
docents   

AM 5.2.1 
[a]  Creació d’una comissió 
de treball amb professorat 
del Grau i del Màster en 
Psicologia General Sanitària 
que té programat en els 
continguts docents fer ús 
dels materials del laboratori 
per tal de diagnosticar les 
necessitats reals  
 
[b] Actualització de la 
informació disponible sobre 
el laboratori de psicologia 
en la pàgina web del Grau 
 
[c] Clarificació i divulgació 
de les tasques del tècnic del 
laboratori de psicologia  
 
[d]  Desenvolupament d’un 
pla de treball per treure el 
màxim rendiment dels 
materials recentment 
adquirits pel laboratori 
 
[e]  Organització  curs de 
formació del professorat i 
del tècnic del laboratori 
sobre l’ús del material del 
laboratori 

 
Deganat i  
coordinació 
del Grau i  
del Màster I 
Dpt. de 
Psicologia 
 
 
 
 
 

 
Curs 
2016-2017 

 
[1]  Resum 
reunions de 
treball 
 
 
[2]  Document 
escrit sobre 
funcions 
tècnic 
laboratori 
 
 
[3]  Document 
escrit sobre  
pla treball per 
explotació i 
optimització 
recursos 
laboratori 
 
[4]   
Satisfacció  
professorat 
amb els 
recursos 
disponibles 
 

 
[1]  Com a 
mínim 3 
reunions 
curs 
 
[2]  
Document 
elaborat i 
penjat  a la 
web del 
Grau 
 
[3] 
Document 
elaborat i 
penjat  a la 
web del 
Grau 
 
 
[4]   Mitjana 
de 
satisfacció 
de 7 (0-10) 
 
 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius  
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AM 
6.0.1 

Falta de places de 
pràcticum en 
alguns sectors 
determinats 
(serveis socio-
educatius d’àmbit 
local, serveis 
relacionats amb la 
violència de 
gènere, educació 
infantil 0-3, etc.) 
 
Relacions poc 
fluïdes entre la 
facultat i alguns 
sectors o àmbits 
de pràcticum 
determinats 
 
(estàndard 6, pàg. 
43) 

Dificultats per 
cercar i fidelitzar 
places de pràcticum 
en determinats 
centres o serveis i 
per elaborar 
propostes que 
millorin la relació 
entre la Facultat i 
els centres o 
serveis. 
 
Recent implantació 
dels graus i dels 
seus pràcticums 

Incrementar el 
nombre de places de 
pràcticum en els 
sectors o àmbits 
identificats i millorar 
la relació, la 
col·laboració i les 
sinèrgies amb el món 
professional a través 
del pràcticum 

AM 6.0.1 
[a]  Cerca de places de 
pràcticum en determinats 
àmbits a partir de l’establi-
ment de col·laboració amb 
diferents conselleries de la 
Generalitat de Catalunya 
(Ensenyament, Benestar 
Social i Família, Sanitat i 
Justícia), amb les 
administracions locals i amb 
entitats del tercer sector. 
 
[b] Organització anual a la 
FEP d’unes jornades 
adreçades als centres o 
serveis de pràcticum per tal 
de posar en comú l’expe-
riència de col·laboració i 
formació i per a fer 
propostes de millora. 
 
[c] Programació d’accions 
d’apropament entre la 
Facultat i els centres o 
serveis de pràcticum: 
invitació a diferents semi-
naris i conferències fetes a 
la FEP, desplegament de 
passes perquè el carnet de 
la biblioteca de la UdG 
estigui a disposició dels 
professionals dels serveis, 
etc.   

 
Vicedeganat 
de 
Pràcticum i 
coordinació 
dels graus 

 
Curs 
2016-2017 

 
[1]  Augment 
de places de 
pràcticum en 
determinats 
sectors o 
àmbits  
 
[2]  Realització 
jornades de 
pràcticum 
anuals  
 
 
 
 
 
[3]  Realització 
accions 
d’apropament 
entre facultat 
i centres o 
serveis de 
Pràcticum 
 
 
 

 
[1]  10% 
 
 
 
 
 
 
[2] 
Realització 
de les jorna-
des cada 
any i  nivell 
de 
participació 
 
 
[3] 
Realització 
de 2 accions 
d’apropa-
ment 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius  
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AM 
6.0.2 

Baix nombre 
assignatures en 
anglès a la FEP. 
Aquest nombre 
d’assignatures és 
insuficient tant 
per als estudiants 
de grau de la FEP 
com per als 
estudiants del 
Programa 
Erasmus  
 
(estàndard 6, pàg. 
43) 

Formació insuficient 
del professorat 
sobre aspectes 
relacionats amb la 
docència en 
anglès 
 

 

Incrementar l’oferta  
d’assignatures 
impartides en anglès 
en els graus de la FEP 

AM 6.0.2 
Oferta suficient (per a 
estudiants FEP i Erasmus) 
d’assignatures impartides 
en anglès en els diferents 
graus de la FEP 

 

 
Deganat i 
Servei de 
Llengües 
Modernes 

 
curs  
2017-18 

 
Increment del 
nombre 
assignatures 
en anglès 
 

 
30 crèdits 
semestrals 
d’oferta en 
assignatures 
en anglès en 
el conjunt 
de graus de 
la FEP 

 
Mitjana 

 
No 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

Subestàndard 6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic  

 

  

Re
f. 

al
 te

xt
 

Di
ag

nò
st

ic
 

Id
en

tif
ic

ac
ió

 
de

 c
au

se
s 

O
bj

ec
tiu

 

Ac
ci

ó  

Re
sp

on
sa

bl
e 

Te
rm

in
is

 

In
di

ca
do

r/
s 

N
iv

el
l 

d’
ac

ce
pt

ac
ió

 

Pr
io

rit
at

 

Im
pl

ic
a 

m
od

ifi
ca

ci
ó?

 

AM 
6.2.1 
 
Graus en  
MEI i 
MEP 

Els estudiants, el 
professorat i els 
centres de 
pràcticum 
perceben que hi 
ha problemes de 
coordinació en 
l’avaluació dels 
estudiants en el 
pràcticum 
 
(subestàndard 
6.2., pàg. 52) 
(subestàndard 
6.2., pàg. 61) 

Els tutors dels 
centres i de la 
universitat no 
tenen els 
mecanismes de 
coordinació 
idonis per a 
gestionar 
l’avaluació dels 
estudiants 

Millorar la coordinació 
en l’avaluació dels 
estudiants en el 
Pràcticum 

AM 6.2.1 
Constitució de grups de 
treball compostos per la 
coordinació dels graus, la 
coordinació de Pràcticum i 
representants dels centres 
de Pràcticum per tal de 
discutir sobre com es podria 
millorar el sistema 
d’avaluació d’aquest mòdul 
i revisar-ne els criteris, els 
instruments i la coordinació 
universitat-centres. 

 
Coordinació 
dels graus, 
coordinació 
de 
pràcticum  
 
 
 
(caldrà la 
col·laboraci
ó del 
professorat 
dels centres 
educatius) 

 
Curs  

  2016-2017 

 
A partir del 
treball 
conjunt entre 
tutors de la 
facultat i dels 
centres de 
pràctiques, 
establiment 
de criteris i 
instruments 
d’avaluació 
del Pràcticum, 
així com dels 
mecanismes 
de 
coordinació i 
comunicació 
amb les 
escoles  

 
Document 
sobre 
criteris i 
instruments  
d’avaluació 
elaborat i 
presentat al 
professorat 
de 
Pràcticum 
dels graus 

 
Mitjana-
alta 

 
No 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

Subestàndard 6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic  
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AM 
6.2.2 
 
Grau en 
Educació 
Social 
 

Algunes de les 
competències 
específiques que 
té assignades el 
pràcticum no 
s’avaluen 
 
(subestàndard 
6.2., pàg. 67) 
 

La possibilitat 
d’avaluar algunes 
competències 
específiques 
depèn de les 
característiques 
del servei, àrea o 
entitat on 
l’estudiant faci les 
pràctiques 

Millorar l’avaluació 
d’algunes competències 
específiques del grau a 
través del Pràcticum 

AM 6.2.2 
Revisió de les activitats 
d’avaluació del pràcticum i 
valorar la necessitat o no 
d’afegir alguna activitat per 
valorar el domini d’una o 
dues competències 
específiques adequades a 
les possibilitats que ofereix 
el lloc de pràctiques 

 
Coordinació 
del Grau i 
equip de 
tutors de 
pràcticum 

 
Curs  
2015-2016 

 
[1] 
Incorporació 
de les noves 
activitats 
proposades a 
les fitxes de 
l’assignatura 
del pràcticum 
i a la guia del 
Pràcticum 
 
[2]  Satisfacció 
dels 
estudiants, 
professorat i 
tutors de 
centres  amb 
les estratègies 
d’avaluació 
dels 
estudiants en 
el pràcticum 

 
Més del 
70% dels 
estudiants, 
professorat i 
tutors de 
pràcticum 
valoren com 
a positiu 
l’aprenen-
tatge 
realitzat a 
través del 
Pràcticum  

 
Mitjana 

 
No 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

Subestàndard 6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic  
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AM 6.2.3 
 
Màster 
en 
Treball, 
Relacions 
Laborals i 
Recursos 
Humans  
(MTRLRH) 
 

Alguns dels TFM 
que s’elaboren 
tenen 
mancances 
malgrat el 
seguiment 
periòdic del 
tutor perquè no 
es planifiquen de 
forma adequada 
i els alumnes es 
queden sense 
temps per 
incorporar els 
suggeriments del 
tutor. A més, 
l’elaboració del 
TFM no 
s’enriqueix prou 
de les 
experiències dels 
altres estudiants 
perquè no hi ha 
espais establerts 
per compartir-
los 
 
(subestàndard 
6.2., pàg. 95) 

Malgrat el tutor 
fa un seguiment 
periòdic del 
TFM, molts 
estudiants 
avancen 
lentament en la 
seva elaboració i 
els treballs no 
sempre tenen la 
qualitat suficient 
per superar la 
fase de defensa. 
L’elaboració del 
TFM no 
s’enriqueix de 
les aportacions 
que puguin fer 
d’altres 
professors que 
no són el tutor 

Millorar la qualitat dels 
TFM i de la seva 
avaluació i suport a la 
figura del tutor de TFM 

AM 6.2.3 
Establiment d’una comissió 
de seguiment formada per 
professors del MTRLRH que 
farà suggeriments de 
millora en les diferents 
fases d’elaboració del TFM i 
elaboració d’una rúbrica per 
avaluar les sessions que es 
programin 

 
Coordinació 
del MTRLRH 
i el 
professorat 
del màster 
que hi 
vulgui 
participar 

 
Dels 
mesos de 
novembre 
a febrer, 
coincidint 
amb el 
desplega-
ment de 
l’assigna-
tura de 
projectes 
d’innova-
ció, 
dirigida a 
oferir 
pautes per 
l’elabora-
ció del 
TFM, es 
programa-
ran 
diverses 
sessions 
de 
seguiment 
del TFM 

 
[1] 
Desenvolupa-
ment d’una 
rúbrica i 
incorporació 
dels 
suggeriments 
realitzats per 
la comissió de 
seguiment en 
els TFM 
 
[2] Nombre de 
sessions de 
seguiment 

 
[1]  
Qualifica-
cions dels 
TFM per 
sobre de 7 
 
 
 
 
 
 
 
[2]  
3 sessions 
mínim 

 
Alta 

 
No 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

Subestàndard 6.3. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic  
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AM 6.3.1 
 
Màster 
en 
Treball, 
Relacions 
Laborals i 
Recursos 
Humans 
(MTRLRH) 
 

La majoria dels 
estudiants 
matriculats no 
finalitzen el 
màster en el 
període 
establert  
 
(subestàndard 
6.3., pàg. 96) 
 

Malgrat una part 
d’aquests 
estudiants dilaten 
la finalització dels 
estudis per seguir 
tenint accés als 
convenis de 
cooperació 
educativa, en 
molts casos és 
degut a la falta de 
planificació  del 
temps i de la 
dedicació que 
requereix la 
realització del 
TFM  

Augmentar el nombre 
d’estudiants que 
finalitzen els estudis en 
el període establert 

AM 6.3.1 
Establiment d’un calendari 
que sistematitzi accions que 
ja s’estan portant a terme 
actualment com ara 
sessions informatives a 
l’aula i tutories individuals a 
fi de promoure una major 
planificació dels estudiants 

 
Coordinació 
del MTRLRH 
amb el 
suport del 
Consell de 
Màster 

 
maig-juny 
de 2015: 
elaboració  
calendari 
de treball i 
enviament 
als 
estudiants 
amb 
instruc- 
cions 
sobre el 
seu 
desplega-
ment 

 
Elaboració del 
calendari i 
recollida de 
les opinions 
dels 
estudiants 
respecte  com 
està 
estructurat i 
quin 
desplegament 
tindrà 

 
Augment 
del nombre 
d’estudiants 
que 
presenten el 
seu TFM en 
la 
convocatò-
ria de febrer 
respecte 
d’edicions 
passades 

 
Alta 

 
No 



130 

 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

Subestàndard 6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació                   
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AM 
6.4.1 
 

 

 

(En el Grau 
en Educació 
Social 
aquesta 
acció de 
millora es 
comple-
menta amb 
l’AM 6.4.2) 

Alt interès de la 
informació 
obtinguda en el 
qüestionari 
online sobre 
inserció laboral 
aplicat el mes 
de maig als 
graduats de la 
FEP 
  
(subestàndard 
6.4., pàg. 54, 
62, 69, 76, 85, 
90)  
 

L’estudi de l’AQU 
sobre inserció 
laboral dels titulats 
catalans ofereix 
informació d’alta 
qualitat però es 
publica cada tres 
anys i no anualment 
i la mostra 
d’estudiants 
enquestats de la 
UdG podria ser més 
àmplia 

Revisar el qüestionari 
d’inserció laboral als 
graduats i als titulats de 
màster de la FEP i 
sistematitzar-ne la seva 
aplicació anual, per així 
recollir informació útil a 
l’hora d’ajustar 
determinats aspectes 
de la planificació 
docent  

AM 6.4.1 
[a] Revisió del qüestionari 
sobre inserció laboral 
titulats de que la FEP ja 
disposa (incloent funcions i 
tasques que realitzen els 
graduats que treballen) 
 
[b] Aplicació anual del 
qüestionari als titulats de la 
FEP un any després de la 
graduació i repetició del 
mateix formulari al 3r i 5è 
any 
 
[c] Resum anual dels 
resultats obtinguts  

 
Deganat 
i 
coordinació 
dels graus 

 
Curs  
2015-16 

 
[1] 
Qüestionari 
disponible en 
format online 
sobre  inserció 
laboral 
 
[2] 
Aplicació 
qüestionari i 
resum 
resultats 

 
[1] 
Qüestionari 
revisat i 
aplicat 
anualment 
 
 
[2] 
Elaboració 
d’un 
informe 
d’inserció 
laboral per 
cada estudi 
que 
s’imparteix 
a la facultat 
 

 
Alta 

 
No 



131 

 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

Subestàndard 6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació 
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AM 
6.4.2 
 
Grau en 
Educació 
Social 
 

Les dades 
d’inserció 
laboral dels 
graduats en 
Educació Social 
són positives 
però 
millorables i 
falta informació 
sobre els 
sectors 
principals 
d’ocupació 
actuals i sobre 
nous sectors 
d’ocupació 

(subestàndard 
6.4., pàg. 70) 

 

  

El camp social va 
evolucionant amb el 
temps, la qual cosa 
suposa que la 
formació ha d’anar-
se  adaptant a 
aquests canvis. Es 
tenen dades sobre 
la inserció laboral 
dels diplomats i 
sobre els graduats 
del 2013-14, l’estudi 
és una aproximació 
encara insuficient 
per poder fer una 
anàlisi aprofundida  
dels sectors on 
treballen i de les 
funcions que 
realitzen els 
graduats en 
educació social. 

Falten dades també 
sobre el nivell 
d’adequació de la 
formació.  

Millorar el nivell 
d’inserció laboral dels 
graduats en Educació 
social 

AM 6.4.2 
Realització d’un estudi 
sobre l’adequació de la 
formació (relació entre 
formació i pràctica 
professional) 
 
 

 
Coordinació 
del Grau 

 
Curs  
2017-18 

 
Elaboració 
d’un informe 
sobre 
l’adequació de 
la formació de 
Grau 

 
Informe 
elaborat i 
difós  a 
estudiants, 
professio-
nals i 
professorat 

 
Mitjana 

 
No 
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

Subestàndard 6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació 
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AM 6.4.3 
Màster 
en 
Treball, 
Relacions 
Laborals i 
Recursos 
Humans 
(MTRLRH) 
 

Tenir a l’abast 
dades sobre la 
inserció 
laboral dels 
estudiants del 
MTRLRH és 
molt 
important de 
cares a la seva 
promoció i a 
la valoració de 
la seva 
eficiència 
 
(subestàndard 
6.4., pàg. 96) 
 

La UdG no fa un 
seguiment de la 
inserció laboral 
dels estudiants de 
màster un cop 
finalitzats els 
estudis i no hi ha 
un procediment 
establert en el 
MTRLRH per fer 
aquest seguiment 

Disposar d’un 
procediment específic 
per al màster de 
recollida sistemàtica de 
dades sobre la situació 
laborals dels estudiants 
del màster temps 
després de finalitzar els 
estudis, per així 
disposar d’informació  
útil a l’hora d’ajustar 
determinats aspectes 
de la planificació docent 

AM 6.4.3 
Disseny i implementació 
d’un instrument que 
permeti recollir la 
informació sobre la inserció 
laboral dels estudiants del 
MTRLRH  

 
Coordinador 
del MTRLRH 
amb el 
suport del 
Consell de 
Màster 

 
Durant 
febrer-
març 2016 
es debatrà 
en un 
consell de 
màster 
quin 
procedí-
ment 
podria ser 
més 
factible i 
es 
comença-
rà a 
aplicar als 
estudiants 
que faci 
com a 
mínim mig 
any que 
hagin 
finalitzat 
el màster 

 
Nombre 
d’estudiants 
que han 
finalitzat el 
màster dels 
què es disposi 
d’informació 
sobre la seva 
inserció 
laboral 

 
Estar en 
disposició  
de dades 
d’almenys 
un 75% 
d’estudiants 

 
Mitjana 

 
No 
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5. CODIS I DESCRIPCIÓ DE LES EVIDÈNCIES PRESENTADES6 
1. Presentació del centre 
CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
1.1_FEP_Matrícula_Graus Evolució de la matrícula en els estudis de la FEP (graus) 
1.2_FEP_Matrícula_Màsters Evolució de la matrícula en els estudis de la FEP (màsters) 
1.3_FEP_Evolució_Titulats Evolució de titulats de grau i màster de la FEP 

 
2. Procés d’elaboració de l’autoinforme 
CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
2.1_GPA-FEP_Acta1 (carpeta) Actes reunions GPA-FEP 
2.2_CAI_Actes (carpeta) 
   2.2_CAI_Acta1 
   2.2_CAI_Acta2 
   2.2_CAI_Acta3 
   2.2_CAI_Acta4 

Actes reunions CAI 

2.3_GT_Registres (carpeta) 
   2.3_GT_MEI 
   2.3_GT_MEP  
   2.3_GT_ES 
   2.3_GT_PED 
   2.3_GT_PSI 
   2.3_GT_TS 
   2.3_GT_MT 

Fulls de registres de les reunions de grup de treball per titulació 

2.4_CQ_FEP_Acta (carpeta) Acta d’aprovació de l’informe de la Comissió de Qualitat de la FEP 
2.5_JUNTAFEP_Acta (carpeta) Acta d’aprovació de l’informe de la Junta de la FEP 
2.6_Exposició_Pública (carpeta) Dades sobre l’exposició pública 
2.7_CQ_UdG_Acta (carpeta) Acta d’aprovació de l’informe de la Comissió de Qualitat de la UdG 
2.8_CAI_Enquesta_Satisfacció (carpeta) Model de l’enquesta de satisfacció del CAI 
2.9_CAI_Resultats_Satisfacció (carpeta) 
 
 
 
 
 

Resultats de l’enquesta de satisfacció del CAI 

                                                           
6 Aquestes evidències es troben a la plataforma online activada en la intranet del web de la UdG per al procés d’acreditació de la FEP 2015 
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 
3.1_Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
3.1.1_MEI 
3.1.1_MEP 
3.1.1_ES 
3.1.1_PED 
3.1.1_PSI 
3.1.1_TS  
3.1.1_MT 

Memòries originals verificades 

3.1.2_MEI_2009 
3.1.2_MEP_2009 
3.1.2_ES_2008 
3.1.2_PED_2009 
3.1.2_PSI_2008 
3.1.2_TS_2009 
3.1.2_MT_2010 

Informes de verificació ANECA 
 

3.1.3_MEI_2013 
3.1.3_MEI_2014 
3.1.3_MEP_2013 
3.1.3_MEP_2014 

Memòries modificades MEI I MEP 

3.1.4_AQU_MEI_2013 
3.1.4_AQU_MEI_2014  
3.1.4_AQU_MEP_2013 
3.1.4_AQU_MEP_2014 

Informes favorables modificacions MEI i MEP (AQU) 

3.1.5_AvaluacióAQU_MEI_2013 Informe emès per l’AQU sobre el Grau de Mestre d’Educació Infantil 
3.1.6_FEP_Perfil_Estudiants Dades de perfil dels estudiants: tipus d’accés, nota de tall, preferència 
3.1.7_FEP_Reglament Reglament FEP (darrera modificació: abril 2014) 
3.1.8_FEP_CE_Actes Consell d’Estudis, Graus 2013-2014 (mostres) 
3.1.9_MEI_MEP_PR_Actes Actes del Pràcticum de MEI i MEP 
3.1.10_MEI_MEP_PAT_Acta Acta del PAT de MEI i MEP 
3.1.11_ES_Coordinació_Valoració Mecanismes de coordinació i valoració del Grau d’Educació Social 
3.1.12_PED_Petició_Informes Petició informes assignatures al Grau de Pedagogia 
3.1.13_PSI_SPsicològica_2013-14 Programa Setmana Psicològica curs 13/14 del Grau de Psicologia 
3.1.14_TS_Currículum_Lector Coordinació de Treball Social: currículum lector del grau 
3.1.15_MT_Acta_Consell Acta del Consell de Màster 12/02/2014 

 
 



135 

 

3.2_Estàndard 2. Pertinença de la informació pública 
CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
3.2.1_Web_UdGFEP_Titulacions Web UdG (accés a titulacions) i web FEP (titulacions i altra informació) 
3.2.2_Web_FEP_Seguiment Web FEP. Indicadors de seguiment titulació, sistemes de qualitat, informes de seguiment 
3.2.3_Web_MT Web Màster Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans 
3.2.4_Web_SGIQ Web del SGIQ 

 
 

3.3_Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 
CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
3.3.1_DiA_Titulacions (carpeta) Procés de disseny i aprovació de les titulacions  
3.3.2_Model_Enquestes_Estudiants_Grau (carpeta)  Models d’enquestes d’opinió dels estudiants de Grau 
3.3.3_Model_Enquestes_Estudiants_Màster (carpeta) Models d’enquestes d’opinió dels estudiants de Màster  
3.3.4_Rev_SGIQ (carpeta)  Procés de revisió del SGIQ (Garantia Interna de Qualitat)  
3.3.5_Informes_Titulacions (carpeta) 
   3.3.5_Informe_MEI_2010-11 
   3.3.5_Informe_MEI_2011-12 
   3.3.5_Informe_MEI_2012-13 
   3.3.5_Informe_MEP_2010-11 
   3.3.5_Informe_MEP_2011-12 
   3.3.5_Informe_MEP_2012-13 
   3.3.5_Informe_ES_2010-11 
   3.3.5_Informe_ES_2011-12 
   3.3.5_Informe_ES_2012-13 
   3.3.5_Informe_PED_2010-11 
   3.3.5_Informe_PED_2011-12 
   3.3.5_Informe_PED_2012-13 
   3.3.5_Informe_PSI_2010-11 
   3.3.5_Informe_PSI_2011-12 
   3.3.5_Informe_PSI_2012-13 
   3.3.5_Informe_TS_2010-11 
   3.3.5_Informe_TS_2011-12 
   3.3.5_Informe_TS_2012-13  
   3.3.5_Informe_MT_2010-11 
   3.3.5_Informe_MT_2011-12 
   3.3.5_Informe_MT_2012-13 (carpeta) 

Informes de seguiment de les titulacions per cursos  

3.3.6_Acr_Titulacions  (carpeta) Procés d’acreditació de les titulacions  
3.3.7_Seg_Titulacions (carpeta) Procés de seguiment de les titulacions 
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3.4_Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
3.4.1_FEP_Pla_Docent_2013-14 Pla docent 2013-14 FEP (assignació de professorat i àrea de coneixement) 
3.4.2_FEP_Pla_Docent_2014-15 Pla docent 2014-15 FEP (assignació de professorat i àrea de coneixement) 
3.4.3_FEP_PDDT_2013-14 Participació dels departaments a la docència de les titulacions FEP 2013-2014 (nombre de crèdits i 

percentatge) 
3.4.4_FEP_Professorat_2013-14 Professorat FEP 2013-2014 (percentatge doctors, categories laborals, etc.) 
3.4.5_FEP_Professorat_Titulacions_2013-14 Professorat FEP 2013-14 per titulacions (percentatge doctors, categories laborals, etc.) 
3.4.6_FEP_Quinquennis_Sexennis Experiència docent i de recerca  
3.4.7_FEP_Altres_Dades_Recerca Altres dades de recerca del professorat de la FEP  
3.4.8_FEP_Experiència_Professional 
3.4.8_FEP_Experiència_Professional 

Qüestionari Experiència professional  
Dades Experiència professional 

3.4.9_UdG_Enquesta_Grau Model d’enquesta de docència dels Graus de l’UdG 
3.4.10_UdG_Enquesta_Màster Model d’enquesta de docència dels Màsters de l’UdG 
3.4.11_Valoració_Estudiants_Titulacions Satisfacció estudiants. Valoració global de docència per titulació 
3.4.12_ES_Satisfacció_Estudiants Satisfacció estudiant de la docència global del Grau en Educació Social 
3.4.13_ES_PR_Valoració_Estudiants Full de valoració del pràcticum dels estudiant del Grau en Educació Social 
3.4.14_ES_TFG_Valoració_Estudiants  Full de valoració del TFG dels estudiants del Grau en Educació Social 
3.4.15_ES_PR_TFG_Resultats Satisfacció dels estudiants del Pràcticum i TFG del Grau en Educació Social 
3.4.16_PSI_PR_Valoració  Qüestionaris de la valoració del Pràcticum del Grau en Psicologia 
3.4.17_PSI_PR_Resultats Resultats de la valoració del Pràcticum del Grau en Psicologia 
3.4.18_FEP_Ràtio Ràtio estudiant-professorat FEP (UdG) 
3.4.19_ICE_Memòria_2013-14 Memòria ICE 2013-2014 
3.4.20_FEP_SLM_Dades_2010-15 
 
 

Dades de participació de la FEP (PDI-PAS) en activitats del Servei de Llengües Modernes UdG 

3.5_Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
3.5.1_PSI_Acollida Presentació de la sessió d’acollida del Grau en Psicologia 
3.5.2_ES_PAT_2009 PAT del Grau en Educació Social. Publicació professorat grau (2009) 
3.5.3_ES_PAT_Art1 PAT del Grau en Educació Social. Article Social Work Education 
3.5.4_ES_PAT_Art2 PAT del Grau en Educació Social. Article Revista Docència Universitària 
3.5.5_ES_PAT_Indicadors_Satisfacció Indicadors de satisfacció del PAT (estudiants i professors) del Grau en Educació social 
3.5.6_PSI_PAT Document explicatiu del PAT del Grau en Psicologia 
3.5.7_PSI_Publi1 Rostán, C., i altres (2013). Competències Acadèmiques i Professionals Integrades (CAPI). Manual de 

l’estudiant. Girona: Documenta Universitària. 
3.5.8_PSI_Publi2 Competències acadèmiques i professionals integrades: què aportem d’innovador? 1a jornada de 

bones pràctiques (Girona 15 i 16 de juny de 2010), ICE Josep Pallach, UdG 
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3.5.9_PSI_SIC_Mentoria  
3.5.10_TS_Dossier_1rCurs Dossier 1r curs del Grau Treball Social   
3.5.11_TS_Dossier_Altres Dossier altres cursos del Grau en Treball Social 
3.5.12_MT_Guia Guia curs del Màster Treball 
3.5.13_PSI_PR1_Guia Guia del Pràcticum 1 del Grau en Psicologia 
3.5.14_PSI_PR1_Guia_Tallers Guia pels professors dels tallers de Pràcticum 1 del Grau en Psicologia 
3.5.15_MT_PAIMOE Pla d’activitats inserció i millora de l’ocupabilitat dels estudiants (Màster Treball) 
3.5.16_MT_POPI Pla d’Orientació Professional Individual (Màster Treball) 
3.5.17_FEP_Accessos_CVirtual Mitjana d’accessos al campus virtual 
3.5.18_UdG_Bibloteca_2013-14 Indicadors generals de la Biblioteca de l’UdG (2013-2014) 
3.5.19_BV_Biblioteca Biblioteca del Barri Vell (indicadors d’ús, CRAI, etc.) 
3.5.20_IndSatis_BiblioCRAI_Professorat    Indicadors de satisfacció de la biblioteca i CRAI (professorat) 
3.5.21_IndSatis_BiblioCRAI_Estudiants    Indicadors de satisfacció de la biblioteca i CRAI (estudiants) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6_Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
CODIFICACIÓ  DESCRIPCIÓ  
3.6.1 Taula 1. Rellevància de les competències en les assignatures seleccionades per titulació 
3.6.1_MEI (carpeta) 
   3.6.1_MEI 
3.6.1_MEP (carpeta) 
   3.6.1_MEP 
3.6.1_ES (carpeta) 
   3.6.1_ES 
3.6.1_PED (carpeta) 
   3.6.1_PED  
3.6.1_PSI (carpeta) 
   3.6.1_PSI 
3.6.1_TS (carpeta) 
   3.6.1_TS 
3.6.1_MT (carpeta) 
   3.6.1_MT 
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3.6.2 Taula 2. Activitats formatives de les assignatures seleccionades per titulacions 
3.6.2_MEI (carpeta) 
   3.6.2_MEI_Taula 
      3.6.2_MEI_SFE (carpeta) 
         3.6.2_MEI_SFE_1 
         3.6.2_MEI_SFE_2 
         3.6.2_MEI_SFE_3 
         3.6.2_MEI_SFE_4 
         3.6.2_MEI_SFE_5 
         3.6.2_MEI_SFE_6 
         3.6.2_MEI_SFE_7 
         3.6.2_MEI_SFE_8 
         3.6.2_MEI_SFE_9 
         3.6.2_MEI_SFE_10 
         3.6.2_MEI_SFE_11 
         3.6.2_MEI_SFE_12 
         3.6.2_MEI_SFE_13 
         3.6.2_MEI_SFE_14 
         3.6.2_MEI_SFE_15 
         3.6.2_MEI_SFE_16 
         3.6.2_MEI_SFE_17 
         3.6.2_MEI_SFE_18 
         3.6.2_MEI_SFE_19 
         3.6.2_MEI_SFE_20 
         3.6.2_MEI_SFE_21 
         3.6.2_MEI_SFE_22 
         3.6.2_MEI_SFE_23 
         3.6.2_MEI_SFE_24 
      3.6.2_MEI_OSA (carpeta) 
         3.6.2_MEI_OSA_1 
         3.6.2_MEI_OSA_2 
         3.6.2_MEI_OSA_3 
         3.6.2_MEI_OSA_4 
         3.6.2_MEI_OSA_5 
         3.6.2_MEI_OSA_6 
         3.6.2_MEI_OSA_7 
         3.6.2_MEI_OSA_8 
         3.6.2_MEI_OSA_9 
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         3.6.2_MEI_OSA_10 
         3.6.2_MEI_OSA_11 
         3.6.2_MEI_OSA_12 
         3.6.2_MEI_OSA_13 
         3.6.2_MEI_OSA_14 
         3.6.2_MEI_OSA_15 
         3.6.2_MEI_OSA_16 
         3.6.2_MEI_OSA_17 
      3.6.2_MEI_ACM (carpeta) 
         3.6.2_MEI_ACM_1 
         3.6.2_MEI_ACM_2 
         3.6.2_MEI_ACM_3 
         3.6.2_MEI_ACM_4 
      3.6.2_MEI_DCA (carpeta) 
         3.6.2_MEI_DCA_1 
      3.6.2_MEI_TFG (carpeta) 
         3.6.2_MEI_TFG_1 
         3.6.2_MEI_TFG_2 
         3.6.2_MEI_TFG_3 
         3.6.2_MEI_TFG_4 
         3.6.2_MEI_TFG_5 
         3.6.2_MEI_TFG_6 
         3.6.2_MEI_TFG_7 
     3.6.2_MEI_PR1 (carpeta) 
         3.6.2_MEI_PR1_1 
         3.6.2_MEI_PR1_2 
         3.6.2_MEI_PR1_3 
         3.6.2_MEI_PR1_4 
         3.6.2_MEI_PR1_5 
         3.6.2_MEI_PR1_6 
         3.6.2_MEI_PR1_7 
 
3.6.2_MEP (carpeta) 
   3.6.2_MEP_Taula 
      3.6.2_MEP_SFE (carpeta) 
         3.6.2_MEP_SFE_1 
         3.6.2_MEP_SFE_2 
         3.6.2_MEP_SFE_3 
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         3.6.2_MEP_SFE_4 
         3.6.2_MEP_SFE_5 
         3.6.2_MEP_SFE_6 
         3.6.2_MEP_SFE_7 
         3.6.2_MEP_SFE_8 
         3.6.2_MEP_SFE_9 
         3.6.2_MEP_SFE_10 
         3.6.2_MEP_SFE_11 
         3.6.2_MEP_SFE_12 
         3.6.2_MEP_SFE_13 
         3.6.2_MEP_SFE_14 
         3.6.2_MEP_SFE_15 
         3.6.2_MEP_SFE_16 
         3.6.2_MEP_SFE_17 
         3.6.2_MEP_SFE_18 
         3.6.2_MEP_SFE_19 
      3.6.2_MEP_OSA(carpeta) 
         3.6.2_MEP_OSA_1 
         3.6.2_MEP_OSA_2 
         3.6.2_MEP_OSA_3 
         3.6.2_MEP_OSA_4 
         3.6.2_MEP_OSA_5 
         3.6.2_MEP_OSA_6 
         3.6.2_MEP_OSA_7 
         3.6.2_MEP_OSA_8 
         3.6.2_MEP_OSA_9 
         3.6.2_MEP_OSA_10 
         3.6.2_MEP_OSA_11 
         3.6.2_MEP_OSA_12 
         3.6.2_MEP_OSA_13 
         3.6.2_MEP_OSA_14 
         3.6.2_MEP_OSA_15 
         3.6.2_MEP_OSA_16 
         3.6.2_MEP_OSA_17 
         3.6.2_MEP_OSA_18     
       3.6.2_MEP_CEXP1 (carpeta) 
         3.6.2_MEP_CEXP1_1 
         3.6.2_MEP_CEXP1_2 
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         3.6.2_MEP_CEXP1_3 
      3.6.2_MEP_TFG (carpeta) 
         3.6.2_MEP_TFG_1 
         3.6.2_MEP_TFG_2 
         3.6.2_MEP_TFG_3 
         3.6.2_MEP_TFG_4 
      3.6.2_MEP_CBC (carpeta) 
         3.6.2_MEP_CBC_1 
         3.6.2_MEP_CBC_2       
         3.6.2_MEP_CBC_3 
         3.6.2_MEP_CBC_4 
         3.6.2_MEP_CBC_5 
         3.6.2_MEP_CBC_6 
         3.6.2_MEP_CBC_7 
         3.6.2_MEP_CBC_8 
         3.6.2_MEP_CBC_9 
         3.6.2_MEP_CBC_10 
         3.6.2_MEP_CBC_11 
         3.6.2_MEP_CBC_12 
         3.6.2_MEP_CBC_13 
         3.6.2_MEP_CBC_14 
         3.6.2_MEP_CBC_15 
         3.6.2_MEP_CBC_16 
         3.6.2_MEP_CBC_17 
         3.6.2_MEP_CBC_18 
      3.6.2_MEP_PR1 (carpeta)  
         3.6.2_MEP_PR1_1 
         3.6.2_MEP_PR1_2 
         3.6.2_MEP_PR1_3 
         3.6.2_MEP_PR1_4 
         3.6.2_MEP_PR1_5 
         3.6.2_MEP_PR1_6 
         3.6.2_MEP_PR1_7 
   
3.6.2_ES (carpeta) 
   3.6.2_ES_Taula 

3.6.2_ES_Taula (2) 
      3.6.2_ES_DPE (carpeta) 



142 

 

         3.6.2_ES_DPE_1 
         3.6.2_ES_DPE_2 
         3.6.2_ES_DPE_3 
         3.6.2_ES_DPE_4 
         3.6.2_ES_DPE_5 
         3.6.2_ES_DPE_6 
         3.6.2_ES_DPE_7 
         3.6.2_ES_DPE_8 
      3.6.2_ES_ESA (carpeta) 
         3.6.2_ES_ESA_1 
         3.6.2_ES_ESA_2 
         3.6.2_ES_ESA_3 
         3.6.2_ES_ESA_4 
       3.6.2_ES_OGA (carpeta) 
         3.6.2_ES_OGA_1 
         3.6.2_ES_OGA_2 
         3.6.2_ES_OGA_3 
         3.6.2_ES_OGA_4 
         3.6.2_ES_OGA_5 
         3.6.2_ES_OGA_6 
         3.6.2_ES_OGA_7 
         3.6.2_ES_OGA_8 
         3.6.2_ES_OGA_9 
     3.6.2_ES_PEI (carpeta) 
         3.6.2_ES_PEI_1 
         3.6.2_ES_PEI_2 
         3.6.2_ES_PEI_3 
         3.6.2_ES_PEI_4 
         3.6.2_ES_PEI_5 
         3.6.2_ES_PEI_6 
         3.6.2_ES_PEI_7 
         3.6.2_ES_PEI_8 
         3.6.2_ES_PEI_9 
         3.6.2_ES_PEI_10 
         3.6.2_ES_PEI_11 
   3.6.2_ES_PSI (carpeta) 

3.6.2_ES_PSI_1 
   3.6.2_ES_PR2 (carpeta) 
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         3.6.2_ES_PR2_1 
         3.6.2_ES_PR2_2 
         3.6.2_ES_PR2_3 
         3.6.2_ES_PR2_4 
         3.6.2_ES_PR2_5 
         3.6.2_ES_PR2_6 
      3.6.2_ES_TFG (carpeta) 
         3.6.2_ES_TFG_1 
         3.6.2_ES_TFG_2 
         3.6.2_ES_TFG_3 
         3.6.2_ES_TFG_4 
         3.6.2_ES_TFG_5 
         3.6.2_ES_TFG_6 
         3.6.2_ES_TFG_7 
 
3.6.2_PED (carpeta) 

   3.6.2_PED_Taula 
3.6.2_PED_Taula (2) 

      3.6.2_PED_SE (carpeta) 
         3.6.2_PED_SE_1 
      3.6.2_PED_PR (carpeta) 
         3.6.2_PED_PR_1 
         3.6.2_PED_PR_2 
      3.6.2_PED_TFG (carpeta) 
         3.6.2_PED_TFG_1 
 
3.6.2_PSI (carpeta) 
   3.6.2_PSI_Taula 
      3.6.2_PSI_PCS (carpeta) 
         3.6.2_PSI_PCS_1 
         3.6.2_PSI_PCS_2 
         3.6.2_PSI_PCS_3 
         3.6.2_PSI_PCS_4 
         3.6.2_PSI_PCS_5 
         3.6.2_PSI_PCS_6 
      3.6.2_PSI_IPS (carpeta) 
         3.6.2_PSI_IPS_1 
         3.6.2_PSI_IPS_2 
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         3.6.2_PSI_IPS_3 
      3.6.2_PSI_PR2 (carpeta) 
         3.6.2_PSI_PR2_1 
         3.6.2_PSI_PR2_2 
      3.6.2_PSI_TFG (carpeta) 
         3.6.2_PSI_TFG_1 
 
3.6.2_TS (carpeta) 
   3.6.2_TS_Taula 
      3.6.2_TS_DP (carpeta) 
         3.6.2_TS_DP_1 
         3.6.2_TS_DP_2 
      3.6.2_TS_DPE (carpeta) 
         3.6.2_TS_DPE_1 
      3.6.2_TS_PiL (carpeta) 
         3.6.2_TS_PiL_1 
      3.6.2_TS_TTS (carpet) 
         3.6.2_TS_TTS_1 
         3.6.2_TS_TTS_2 
         3.6.2_TS_TTS_3 
         3.6.2_TS_TTS_4 
         3.6.2_TS_TTS_5 
         3.6.2_TS_TTS_6 
         3.6.2_TS_TTS_7 
         3.6.2_TS_TTS_8 
         3.6.2_TS_TTS_9 
         3.6.2_TS_TTS_10 
         3.6.2_TS_TTS_11 
         3.6.2_TS_TTS_12 
         3.6.2_TS_TTS_13 
         3.6.2_TS_TTS_14 
         3.6.2_TS_TTS_15 
         3.6.2_TS_TTS_16 
         3.6.2_TS_TTS_17 
         3.6.2_TS_TTS_18 
      3.6.2_TS_PR (carpeta) 
         3.6.2_TS_PR_1 
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3.6.2_MT (carpeta) 
   3.6.2_MT 
      3.6.2_MT_ECC (carpeta) 
         3.6.2_MT_ECC_1 
      3.6.2_MT_OAL (carpeta) 
         3.6.2_MT_OAL_1 
      3.6.2_MT_PR (carpeta) 
         3.6.2_MT_PR_1 
      3.6.2_MT_TFM (carpeta) 
         3.6.2_MT_TFM_1 
 
 
3.6.3 Taula 3. Sistemes d’avaluació en les assignatures seleccionades: criteris, tipologia, ponderació 
3.6.3_TS (carpeta) 
   3.6.3_TS 
      3.6.3_TS_DP (carpeta) 
         3.6.3_TS_DP_1 
         3.6.3_TS_DP_2 
      3.6.3_TS_TFG 
         3.6.3_TS_TFG_1 
         3.6.3_TS_TFG_2 
         3.6.3_TS_TFG_3 
      3.6.3_TS_TTS 
         3.6.3_TS_TTS_1 
         3.6.3_TS_TTS_2 
         3.6.3_TS_TTS_3 
         3.6.3_TS_TTS_4 
         3.6.3_TS_TTS_5 
         3.6.3_TS_TTS_6 
         3.6.3_TS_TTS_7 
         3.6.3_TS_TTS_8 
 
3.6.3_PED (carpeta) 

   3.6.3_PED 
3.6.3_PED (2) 

      3.6.3_PED_PPD (carpeta) 
         3.6.3_PED_PPD_1 
         3.6.3_PED_PPD_2 
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         3.6.3_PED_PPD_3 
         3.6.3_PED_PPD_4 
         3.6.3_PED_PPD_5 
         3.6.3_PED_PPD_6 
         3.6.3_PED_PPD_7 
         3.6.3_PED_PPD_8 
         3.6.3_PED_PPD_9 
         3.6.3_PED_PPD_10 
         3.6.3_PED_PPD_11 
         3.6.3_PED_PPD_12 
      3.6.3_PED_CH (carpeta) 
         3.6.3_PED_CH_1 
      3.6.3_PED_EPP (carpeta) 
         3.6.3_PED_EPP_1    
         3.6.3_PED_EPP_2 
         3.6.3_PED_EPP_3 
         3.6.3_PED_EPP_4 
         3.6.3_PED_EPP_5 
         3.6.3_PED_EPP_6 
      3.6.3_PED_PR (carpeta) 
         3.6.3_PED_PR_1 
         3.6.3_PED_PR_2 
         3.6.3_PED_PR_3 
         3.6.3_PED_PR_4 
     3.6.3_PED_SE (carpeta) 
         3.6.3_PED_SE_1 
     3.6.3_PED_TFG (carpeta) 
         3.6.3_PED_TFG_1 
         3.6.3_PED_TFG_2 
         3.6.3_PED_TFG_3 
         3.6.3_PED_TFG_4 
 
3.6.3_ES (carpeta) 
   3.6.3_ES 

3.6.3_ES (2) 
      3.6.3_ES_DPE (carpeta) 
         3.6.3_ES_DPE_1 
         3.6.3_ES_DPE_2 
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         3.6.3_ES_DPE_3 
         3.6.3_ES_DPE_4 
         3.6.3_ES_DPE_5 
         3.6.3_ES_DPE_6 
         3.6.3_ES_DPE_7 
       3.6.3_ES_PR2 (carpeta) 
         3.6.3_ES_PR2_1 
         3.6.3_ES_PR2_2 
         3.6.3_ES_PR2_3 
         3.6.3_ES_PR2_4 
         3.6.3_ES_PR2_5 
         3.6.3_ES_PR2_6 
         3.6.3_ES_PR2_7 
         3.6.3_ES_PR2_8 
         3.6.3_ES_PR2_9 
      3.6.3_ES_TFG (carpeta) 
         3.6.3_ES_TFG_1 
         3.6.3_ES_TFG_2 
         3.6.3_ES_TFG_3 
         3.6.3_ES_TFG_4 
 
3.6.3_PSI (carpeta) 
   3.6.3_PSI 
      3.6.3_PSI_AD1 (carpeta) 
         3.6.3_PSI_AD1_1 
         3.6.3_PSI_AD1_2 
         3.6.3_PSI_AD1_3 
         3.6.3_PSI_AD1_4 
      3.6.3_PSI_IPS (carpeta) 
         3.6.3_PSI_IPS_1 
         3.6.3_PSI_IPS_2 
         3.6.3_PSI_IPS_3 
         3.6.3_PSI_IPS_4 
      3.6.3_PSI_PCA (carpeta) 
         3.6.3_PSI_PCA_1 
         3.6.3_PSI_PCA_2 
         3.6.3_PSI_PCA_3 
         3.6.3_PSI_PCA_4 
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         3.6.3_PSI_PCA_5 
         3.6.3_PSI_PCA_6 
         3.6.3_PSI_PCA_7 
         3.6.3_PSI_PCA_8 
         3.6.3_PSI_PCA_9 
         3.6.3_PSI_PCA_10 
         3.6.3_PSI_PCA_11 
      3.6.3_PSI_PCS (carpeta) 
         3.6.3_PSI_PCS_1 
         3.6.3_PSI_PCS_2 
      3.6.3_PSI_PR2 (carpeta) 
         3.6.3_PSI_PR2_1 
         3.6.3_PSI_PR2_2 
         3.6.3_PSI_PR2_3 
         3.6.3_PSI_PR2_4 
         3.6.3_PSI_PR2_5 
         3.6.3_PSI_PR2_6 
         3.6.3_PSI_PR2_7 
         3.6.3_PSI_PR2_8 
      3.6.3_PSI_TFG (carpeta) 
         3.6.3_PSI_TFG_1        
         3.6.3_PSI_TFG_2 
         3.6.3_PSI_TFG_3 
 
3.6.3_MEP (carpeta) 
   3.6.3_MEP 
      3.6.3_MEP_SFE (carpeta) 
         3.6.3_MEP_SFE_1 
         3.6.3_MEP_SFE_2 
         3.6.3_MEP_SFE_3 
         3.6.3_MEP_SFE_4 
         3.6.3_MEP_SFE_5 
         3.6.3_MEP_SFE_6 
         3.6.3_MEP_SFE_7 
         3.6.3_MEP_SFE_8 
         3.6.3_MEP_SFE_9 
         3.6.3_MEP_SFE_10 
         3.6.3_MEP_SFE_11 
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         3.6.3_MEP_SFE_12 
         3.6.3_MEP_SFE_13 
         3.6.3_MEP_SFE_14 
         3.6.3_MEP_SFE_15 
         3.6.3_MEP_SFE_16 
         3.6.3_MEP_SFE_17 
         3.6.3_MEP_SFE_18 
         3.6.3_MEP_SFE_19 
         3.6.3_MEP_SFE_20 
         3.6.3_MEP_SFE_21 
         3.6.3_MEP_SFE_22 
         3.6.3_MEP_SFE_23 
         3.6.3_MEP_SFE_24 
         3.6.3_MEP_SFE_25 
         3.6.3_MEP_SFE_26 
         3.6.3_MEP_SFE_27 
         3.6.3_MEP_SFE_28 
         3.6.3_MEP_SFE_29 
         3.6.3_MEP_SFE_30 
         3.6.3_MEP_SFE_31 
         3.6.3_MEP_SFE_32 
      3.6.3_MEP_PR1 (carpeta) 
         3.6.3_MEP_PR1_1 
         3.6.3_MEP_PR1_2 
      3.6.3_MEP_TFG (carpeta) 
         3.6.3_MEP_TFG_1 
      3.6.3_MEP_OSA(carpeta) 
         3.6.3_MEP_OSA_1 
         3.6.3_MEP_OSA_2 
         3.6.3_MEP_OSA_3 
         3.6.3_MEP_OSA_4 
         3.6.3_MEP_OSA_5 
         3.6.3_MEP_OSA_6 
         3.6.3_MEP_OSA_7 
         3.6.3_MEP_OSA_8 
         3.6.3_MEP_OSA_9 
         3.6.3_MEP_OSA_10 
         3.6.3_MEP_OSA_11 
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         3.6.3_MEP_OSA_12 
         3.6.3_MEP_OSA_13 
         3.6.3_MEP_OSA_14 
         3.6.3_MEP_OSA_15 
         3.6.3_MEP_OSA_16 
         3.6.3_MEP_OSA_17 
         3.6.3_MEP_OSA_18 
         3.6.3_MEP_OSA_19 
      3.6.3_MEP_CEXP1 (carpeta) 
         3.6.3_MEP_CEXP1_1       
         3.6.3_MEP_CEXP1_2 
         3.6.3_MEP_CEXP1_3    
      3.6.3_MEP_CBC (carpeta) 
         3.6.3_MEP_CBC_1 
         3.6.3_MEP_CBC_2 
         3.6.3_MEP_CBC_3 
         3.6.3_MEP_CBC_4 
         3.6.3_MEP_CBC_5 
         3.6.3_MEP_CBC_6 
         3.6.3_MEP_CBC_7 
         3.6.3_MEP_CBC_8 
         3.6.3_MEP_CBC_9 
         3.6.3_MEP_CBC_10 
 
3.6.3_MEI (carpeta) 
   3.6.3_MEI 
      3.6.3_MEI_SFE (carpeta) 
         3.6.3_MEI_SFE_1 
         3.6.3_MEI_SFE_2          
         3.6.3_MEI_SFE_3 
         3.6.3_MEI_SFE_4 
         3.6.3_MEI_SFE_5 
         3.6.3_MEI_SFE_6 
         3.6.3_MEI_SFE_7 
         3.6.3_MEI_SFE_8 
         3.6.3_MEI_SFE_9 
         3.6.3_MEI_SFE_10 
         3.6.3_MEI_SFE_11 
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         3.6.3_MEI_SFE_12 
         3.6.3_MEI_SFE_13 
         3.6.3_MEI_SFE_14 
         3.6.3_MEI_SFE_15 
         3.6.3_MEI_SFE_16 
         3.6.3_MEI_SFE_17 
         3.6.3_MEI_SFE_18 
         3.6.3_MEI_SFE_19 
      3.6.3_MEI_ACM (carpeta) 
         3.6.3_MEI_ACM_1 
         3.6.3_MEI_ACM_2 
         3.6.3_MEI_ACM_3 
         3.6.3_MEI_ACM_4 
      3.6.3_MEI_DCA (carpeta) 
         3.6.3_MEI_DCA_1 
         3.6.3_MEI_DCA_2 
         3.6.3_MEI_DCA_3 
         3.6.3_MEI_DCA_4 
         3.6.3_MEI_DCA_5 
     3.6.3_MEI_PR1 (carpeta) 
         3.6.3_MEI_PR1_1 
         3.6.3_MEI_PR1_2 
      3.6.3_MEI_TFG (carpeta) 
         3.6.3_MEI_TFG_1 
       3.6.3_MEI_OSA (carpeta) 
         3.6.3_MEI_OSA_1 
         3.6.3_MEI_OSA_2 
         3.6.3_MEI_OSA_3 
         3.6.3_MEI_OSA_4 
         3.6.3_MEI_OSA_5 
         3.6.3_MEI_OSA_6 
         3.6.3_MEI_OSA_7 
         3.6.3_MEI_OSA_8 
         3.6.3_MEI_OSA_9 
         3.6.3_MEI_OSA_10 
         3.6.3_MEI_OSA_11 
         3.6.3_MEI_OSA_12 
         3.6.3_MEI_OSA_13 
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         3.6.3_MEI_OSA_14 
         3.6.3_MEI_OSA_15 
         3.6.3_MEI_OSA_16 
         3.6.3_MEI_OSA_17 
         3.6.3_MEI_OSA_18 
 
3.6.3_MT (carpeta) 
   3.6.3_MT 
      3.6.3_MT_ECC (carpeta) 
         3.6.3_MT_ECC_1 
         3.6.3_MT_ECC_2 
      3.6.3_MT_OAL (carpeta) 
         3.6.3_MT_OAL_1 
      3.6.3_MT_PR (carpeta) 
         3.6.3_MT_PR_1 
         3.6.3_MT_PR_2 
         3.6.3_MT_PR_3 
         3.6.3_MT_PR_4 
      3.6.3_MT_TFM (carpeta) 
         3.6.3_MT_TFM_1 
         3.6.3_MT_TFM_2 
         3.6.3_MT_TFM_3 
 
 
 
3.6.4 Taula 4. Qualificacions de totes les assignatures de l’estudi: percentatge de presentats, 

percentatge de suspesos, aprovats, notables excel·lents i matrícules d’honor (curs 2013-14) 
   3.6.4_ES 
   3.6.4_MEI 
   3.6.4_MEP 
   3.6.4_MEI_MEP_Optatives_compartides 
   3.6.4_MT 
   3.6.4_PED 
   3.6.4_PSI 
   3.6.4_TS 
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3.6.5 Taula 5. Llista dels TFG/TFM del curs acadèmic 2013-14, amb tipologia, temàtica i qualificació 
   3.6.5_ES 
   3.6.5_MEI 
   3.6.5_MEP 
   3.6.5_MT 
   3.6.5_PED 
   3.6.5_PSI 
   3.6.5_TS 
 

 

3.6.6 
 

Taula 6. Relació de centres de pràctiques externes, nombre d’estudiants del curs acadèmic 2013-
14 i, si escau, tipologia/àmbit de les pràctiques 

   3.6.6_ES 
   3.6.6_MEI 
   3.6.6_MEP 
   3.6.6_MT 
   3.6.6_PED 
   3.6.6_PSI 
   3.6.6_TS 
 

 

3.6.7 Mostra de les execucions dels estudiants per titulacions i assignatures (d’acord amb la taula 3.6.3). 
3.6.7_PSI (carpeta) 
   3.6.7_PSI    
      3.6.7_PSI_AD1 (carpeta) 
         3.6.7_PSI_AD1_AA2_Ex 
         3.6.7_PSI_AD1_AA2_Not 
         3.6.7_PSI_AD1_AA2_Ap 
         3.6.7_PSI_AD1_AA3_Ex 
         3.6.7_PSI_AD1_AA3_Not 
         3.6.7_PSI_AD1_AA3_Ap 
         3.6.7_PSI_AD1_AA3_Sp 
         3.6.7_PSI_AD1_AA4_Ex 
         3.6.7_PSI_AD1_AA4_Not 
         3.6.7_PSI_AD1_AA4_Ap 
         3.6.7_PSI_AD1_AA4_Sp 
         3.6.7_PSI_AD1_AA5 
      3.6.7_PSI_IPS (carpeta) 
         3.6.7_PSI_IPS_AA1_Not 
         3.6.7_PSI_IPS_AA1_Ap 
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         3.6.7_PSI_IPS_AA2_Ex 
         3.6.7_PSI_IPS_AA2_Not 
         3.6.7_PSI_IPS_AA2_Ap 
         3.6.7_PSI_IPS_AA2_Sp 
         3.6.7_PSI_IPS_AA3_Ex 
         3.6.7_PSI_IPS_AA3_Not 
         3.6.7_PSI_IPS_AA3_Sp 
         3.6.7_PSI_IPS_AA4 
         3.6.7_PSI_IPS_AA5 
         3.6.7_PSI_IPS_AA6_Ex  
         3.6.7_PSI_IPS_AA6_Not 
         3.6.7_PSI_IPS_AA6_Ap 
         3.6.7_PSI_IPS_AA7 
         3.6.7_PSI_IPS_AA8_Not 
         3.6.7_PSI_IPS_AA8_Ap 
         3.6.7_PSI_IPS_AA8_Sp 
         3.6.7_PSI_IPS_AA9_Ex 
         3.6.7_PSI_IPS_AA9_Not 
         3.6.7_PSI_IPS_AA9_Ap 
         3.6.7_PSI_IPS_AA9_Sp 
      3.6.7_PSI_PCA (carpeta) 
         3.6.7_PSI_PCA_AA1_Ex 

3.6.7_PSI_PCA_AA1_Not 
3.6.7_PSI_PCA_AA1_Ap 

   3.6.7_PSI_PCA_AA2_Ex 
   3.6.7_PSI_PCA_AA2_Not 
   3.6.7_PSI_PCA_AA2_Ap 
   3.6.7_PSI_PCA_AA2_Sp 
   3.6.7_PSI_PCA_AA3_Not 
   3.6.7_PSI_PCA_AA3_Ap 
   3.6.7_PSI_PCA_AA4_Ex 
   3.6.7_PSI_PCA_AA4_Not 
   3.6.7_PSI_PCA_AA4_Ap 
   3.6.7_PSI_PCA_AA5_Ex 
   3.6.7_PSI_PCA_AA5_Not 
   3.6.7_PSI_PCA_AA6_Ex  
   3.6.7_PSI_PCA_AA6_Not 
   3.6.7_PSI_PCA_AA6_Ap 
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   3.6.7_PSI_PCA_AA6_Sp 
   3.6.7_PSI_PCA_AA7_Ex 
   3.6.7_PSI_PCA_AA7_Not 
   3.6.7_PSI_PCA_AA7_Ap 
   3.6.7_PSI_PCA_AA7_Sp 
   3.6.7_PSI_PCA_AA8_Ex  
   3.6.7_PSI_PCA_AA8_Not 
   3.6.7_PSI_PCA_AA8_Ap 
   3.6.7_PSI_PCA_AA8_Sp 
   3.6.7_PSI_PCA_AA9_Not 

      3.6.7_PSI_PCS (carpeta) 
   3.6.7_PSI_PCS_AA1_Ex 
   3.6.7_PSI_PCS_AA1_Not 
   3.6.7_PSI_PCS_AA1_Ap 
   3.6.7_PSI_PCS_AA1_Sp 
   3.6.7_PSI_PCS_AA2_Ex 
   3.6.7_PSI_PCS_AA2_Not 
   3.6.7_PSI_PCS_AA2_Ap 
   3.6.7_PSI_PCS_AA2_Sp 
   3.6.7_PSI_PCS_AA3_Ex 
   3.6.7_PSI_PCS_AA3_Not 
   3.6.7_PSI_PCS_AA3_Ap 
   3.6.7_PSI_PCS_AA3_Sp 
   3.6.7_PSI_PCS_AA4_Ex 
   3.6.7_PSI_PCS_AA4_Not 
   3.6.7_PSI_PCS_AA4_Ap 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Ex_Article 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Ex_Poster 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Ex_Resum 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Not_Article 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Not_Poster 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Not_Resum 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Ap_Article 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Ap_Poster 
   3.6.7_PSI_PCS_AA5_Ap_Resum 
   3.6.7_PSI_PCS_AA6_Ex  
   3.6.7_PSI_PCS_AA6_Not 
   3.6.7_PSI_PCS_AA6_Ap 
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   3.6.7_PSI_PCS_AA6_Sp 
   3.6.7_PSI_PCS_AA7_Not 
   3.6.7_PSI_PCS_AA7_Ap 
   3.6.7_PSI_PCS_AA7_Sp 
   3.6.7_PSI_PCS_AA8_Ex  
   3.6.7_PSI_PCS_AA8_Not 
   3.6.7_PSI_PCS_AA8_Ap 

         3.6.7_PSI_PCS_AA8_Sp 
      3.6.7_PSI_PR2 (carpeta) 
         3.6.7_PSI_PR2_AA1 
         3.6.7_PSI_PR2_AA2 
         3.6.7_PSI_PR2_AA3_MH 
         3.6.7_PSI_PR2_AA3_Ex 
         3.6.7_PSI_PR2_AA3_Not 
         3.6.7_PSI_PR2_AA3_Ap 
         3.6.7_PSI_PR2_AA4 
      3.6.7_PSI_TFG (carpeta) 
         3.6.7_PSI_TFG_AA1_MH 
         3.6.7_PSI_TFG_AA1_Ex 
         3.6.7_PSI_TFG_AA1_Not 
         3.6.7_PSI_TFG_AA1_Ap 
         3.6.7_PSI_TFG_AA1_Sp 
         3.6.7_PSI_TFG_AA2_MH 
         3.6.7_PSI_TFG_AA2_Ex 
         3.6.7_PSI_TFG_AA2_Not 
         3.6.7_PSI_TFG_AA2_Ap 
         3.6.7_PSI_TFG_AA2_Sp 
 
3.6.7_PED (carpeta) 
   3.6.7_PED 
      3.6.7_PED_CH (carpeta) 
         3.6.7_PED_CH_AA1_Ex 
         3.6.7_PED_CH_AA1_Not 
         3.6.7_PED_CH_AA1_Ap 
         3.6.7_PED_CH_AA1_Sp 
         3.6.7_PED_CH_AA2_Ex 
         3.6.7_PED_CH_AA2_Not 
         3.6.7_PED_CH_AA2_Ap 
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         3.6.7_PED_CH_AA2_Sp 
         3.6.7_PED_CH_AA3_Ex 
         3.6.7_PED_CH_AA3_Not 
         3.6.7_PED_CH_AA3_Ap 
         3.6.7_PED_CH_AA3_Sp 
      3.6.7_PED_EPP (carpeta) 
         3.6.7_PED_EPP_AA1_Ex 
         3.6.7_PED_EPP_AA1_Not 
         3.6.7_PED_EPP_AA1_Ap 
         3.6.7_PED_EPP_AA1_Sp 
         3.6.7_PED_EPP_AA2_Ex 
         3.6.7_PED_EPP_AA2_Not 
         3.6.7_PED_EPP_AA2_Ap 
         3.6.7_PED_EPP_AA3 
      3.6.7_PED_PPD (carpeta) 
         3.6.7_PED_PPD_AA1_Ex 
         3.6.7_PED_PPD_AA1_Not 
         3.6.7_PED_PPD_AA1_Ap 
         3.6.7_PED_PPD_AA1_Sp 
         3.6.7_PED_PPD_AA2_Ex 
         3.6.7_PED_PPD_AA2_Not 
         3.6.7_PED_PPD_AA2_Ap 
         3.6.7_PED_PPD_AA2_Sp 
         3.6.7_PED_PPD_AA3_Ex 
         3.6.7_PED_PPD_AA3_Not 
         3.6.7_PED_PPD_AA3_Ap 
         3.6.7_PED_PPD_AA3_Sp 
      3.6.7_PED_SE (carpeta) 
         3.6.7_PED_SE_AA1_Ex 
         3.6.7_PED_SE_AA1_Not 
         3.6.7_PED_SE_AA1_Ap 
         3.6.7_PED_SE_AA1_Sp 
      3.6.7_PED_TFG (carpeta) 
         3.6.7_PED_TFG_AA1_MH 
         3.6.7_PED_TFG_AA1_Ex 
         3.6.7_PED_TFG_AA1_Not 
         3.6.7_PED_TFG_AA1_Ap 
      3.6.7_PED_PR (carpeta) 
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         3.6.7_PED_PR_AA1_MH 
         3.6.7_PED_PR_AA1_Ex 
         3.6.7_PED_PR_AA1_Ap 
         3.6.7_PED_PR_AA2 
         3.6.7_PED_PR_AA3     
         3.6.7_PED_PR_AA4 
 
3.6.7_ES (carpeta) 
   3.6.7_ES 
      3.6.7_ES_ESA (carpeta) 
         3.6.7_ES_ESA_AA1_Ex 
         3.6.7_ES_ESA_AA1_Not 
         3.6.7_ES_ESA_AA1_Ap 
         3.6.7_ES_ESA_AA2_Ex 
         3.6.7_ES_ESA_AA2_Not 
         3.6.7_ES_ESA_AA2_Ap 
         3.6.7_ES_ESA_AA3_Ex 
         3.6.7_ES_ESA_AA3_Not 
         3.6.7_ES_ESA_AA3_Ap 
         3.6.7_ES_ESA_AA3_Sp 
      3.6.7_ES_PEI (carpeta) 
         3.6.7_ES_PEI_AA1_Ex 
         3.6.7_ES_PEI_AA1_Not 
         3.6.7_ES_PEI_AA2_Ex 
         3.6.7_ES_PEI_AA2_Not 
         3.6.7_ES_PEI_AA2_Ap 
         3.6.7_ES_PEI_AA3_Ex 
         3.6.7_ES_PEI_AA3_Not 
         3.6.7_ES_PEI_AA3_Sp 
         3.6.7_ES_PEI_AA4_Ex 
         3.6.7_ES_PEI_AA4_Not 
         3.6.7_ES_PEI_AA4_Ap 
         3.6.7_ES_PEI_AA5_Ex 
         3.6.7_ES_PEI_AA5_Not 
         3.6.7_ES_PEI_AA5_Ap 
         3.6.7_ES_PEI_AA6_Ex 
         3.6.7_ES_PEI_AA6_Not 
         3.6.7_ES_PEI_AA6_Sp 
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         3.6.7_ES_PEI_AA7_Ex 
         3.6.7_ES_PEI_AA7_Sp 
      3.6.7_ES_OGA (carpeta) 
         3.6.7_ES_OGA_AA1_Ex 
         3.6.7_ES_OGA_AA1_Ap 
         3.6.7_ES_OGA_AA1_Sp 
         3.6.7_ES_OGA_AA2_Ex 
         3.6.7_ES_OGA_AA2_Not 
         3.6.7_ES_OGA_AA2_Ap 
         3.6.7_ES_OGA_AA2_Sp 
         3.6.7_ES_OGA_AA3_Ex 
         3.6.7_ES_OGA_AA3_Ap 
         3.6.7_ES_OGA_AA3_Sp 
         3.6.7_ES_OGA_AA4_Ex 
         3.6.7_ES_OGA_AA4_Not 
         3.6.7_ES_OGA_AA4_Ap 
         3.6.7_ES_OGA_AA4_Sp 
      3.6.7_ES_PR2 (carpeta) 
         3.6.7_ES_PR2_AA1_Not 
         3.6.7_ES_PR2_AA1_Ap 
         3.6.7_ES_PR2_AA2_Ex 
         3.6.7_ES_PR2_AA2_Ap 
         3.6.7_ES_PR2_AA3_Not 
         3.6.7_ES_PR2_AA3_Ap 
         3.6.7_ES_PR2_AA4_Ex 
         3.6.7_ES_PR2_AA4_Ap 
         3.6.7_ES_PR2_AA5_Ex 
         3.6.7_ES_PR2_AA5_Ap 
         3.6.7_ES_PR2_AA6_Not 
         3.6.7_ES_PR2_AA6_Ap 
         3.6.7_ES_PR2_AA7_Not 
         3.6.7_ES_PR2_AA7_Ap 
         3.6.7_ES_PR2_AA8_Ex 
         3.6.7_ES_PR2_AA8_Ap 
      3.6.7_ES_TFG (carpeta) 
         3.6.7_ES_TFG_AA1_Ex 
         3.6.7_ES_TFG_AA1_Not 
         3.6.7_ES_TFG_AA1_Ap 
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         3.6.7_ES_TFG_AA2_Ex 
         3.6.7_ES_TFG_AA2_Not 
         3.6.7_ES_TFG_AA2_Ap 
         3.6.7_ES_TFG_AA2_Sp 
         3.6.7_ES_TFG_AA3_Not 
         3.6.7_ES_TFG_AA3_Sp 
      3.6.7_ES_DPE (carpeta) 
         3.6.7_ES_DPE_AA1_Not 
         3.6.7_ES_DPE_AA1_Sp 
         3.6.7_ES_DPE_AA2_Ex 
         3.6.7_ES_DPE_AA2_Not 
         3.6.7_ES_DPE_AA2_Ap 
         3.6.7_ES_DPE_AA2_Sp 
         3.6.7_ES_DPE_AA3_Ex 
         3.6.7_ES_DPE_AA3_Not 
         3.6.7_ES_DPE_AA3_Ap 
         3.6.7_ES_DPE_AA3_Sp 

3.6.7_ES_PSI (carpeta) 
         3.6.7_ES_PSI_AA1_Ex 
         3.6.7_ES_PSI_AA1_Not 
         3.6.7_ES_PSI_AA1_Sp 
         3.6.7_ES_PSI_AA2_Ex 
         3.6.7_ES_PSI_AA2_Ap 
         3.6.7_ES_PSI_AA2_Sp 
         3.6.7_ES_PSI_AA3_Not 
         3.6.7_ES_PSI_AA3_Ap 
         3.6.7_ES_PSI_AA3_Sp 
 
3.6.7_TS (carpeta) 
   3.6.7_TS 
      3.6.7_TS_TTS (carpeta) 
         3.6.7_TS_TTS_AA1_Ex  
         3.6.7_TS_TTS_AA2_Ex 
         3.6.7_TS_TTS_AA2_Not 
         3.6.7_TS_TTS_AA2_Ap 
         3.6.7_TS_TTS_AA3_Ex 
         3.6.7_TS_TTS_AA3_Not 
         3.6.7_TS_TTS_AA3_Ap 
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         3.6.7_TS_TTS_AA4_Ex 
         3.6.7_TS_TTS_AA4_Not 
         3.6.7_TS_TTS_AA4_Ap 
         3.6.7_TS_TTS_AA4_Sp 
      3.6.7_TS_DPE (carpeta) 
         3.6.7_TS_DPE_AA1_Ex 
         3.6.7_TS_DPE_AA1_Not 
         3.6.7_TS_DPE_AA1_Ap 
         3.6.7_TS_DPE_AA1_Sp 
         3.6.7_TS_DPE_AA2_Ex 
         3.6.7_TS_DPE_AA2_Not 
         3.6.7_TS_DPE_AA2_Ap 
         3.6.7_TS_DPE_AA2_Sp 
         3.6.7_TS_DPE_AA3_Ex 
         3.6.7_TS_DPE_AA3_Not 
         3.6.7_TS_DPE_AA3_Ap 
         3.6.7_TS_DPE_AA3_Sp 
      3.6.7_TS_PiL (carpeta) 
         3.6.7_TS_PiL_AA1_Ex 
         3.6.7_TS_PiL_AA1_Not 
         3.6.7_TS_PiL_AA1_Ap 
         3.6.7_TS_PiL_AA1_Sp 
         3.6.7_TS_PiL_AA2_Ex 
         3.6.7_TS_PiL_AA2_Not 
         3.6.7_TS_PiL_AA2_Ap 
         3.6.7_TS_PiL_AA2_Sp 
         3.6.7_TS_PiL_AA3_Ex 
         3.6.7_TS_PiL_AA3_Not 
         3.6.7_TS_PiL_AA3_Ap 
         3.6.7_TS_PiL_AA3_Sp 
      3.6.7_TS_PR (carpeta) 
         3.6.7_TS_PR_AA1_Ex 
         3.6.7_TS_PR_AA1_Not 
         3.6.7_TS_PR_AA1_Ap 
      3.6.7_TS_TFG (carpeta) 
         3.6.7_TS_TFG_AA1_Ex     
         3.6.7_TS_TFG_AA1_Not 
         3.6.7_TS_TFG_AA1_Ap 
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3.6.7_MEI (carpeta)   
   3.6.7_MEI 
      3.6.7_MEI_ACM (carpeta) 
         3.6.7_MEI_ACM_AA1_Ex 
         3.6.7_MEI_ACM_AA1_Not 
         3.6.7_MEI_ACM_AA2_Ex 
         3.6.7_MEI_ACM_AA2_Not 
         3.6.7_MEI_ACM_AA3_Ex 
         3.6.7_MEI_ACM_AA3_Not 
         3.6.7_MEI_ACM_AA4_Ex 
         3.6.7_MEI_ACM_AA4_Not 
         3.6.7_MEI_ACM_AA4_Ap 
         3.6.7_MEI_ACM_AA4_Sp 
         3.6.7_MEI_ACM_AA5_Ex 
         3.6.7_MEI_ACM_AA5_Not 
         3.6.7_MEI_ACM_AA5_Ap 
         3.6.7_MEI_ACM_AA6_Ex 
         3.6.7_MEI_ACM_AA6_Not 
         3.6.7_MEI_ACM_AA6_Ap 
         3.6.7_MEI_ACM_AA6_Sp 
      3.6.7_MEI_OSA (carpeta) 
         3.6.7_MEI_OSA_AA1_Ex 
         3.6.7_MEI_OSA_AA1_Not 
         3.6.7_MEI_OSA_AA1_Ap 
         3.6.7_MEI_OSA_AA2_Ex 
         3.6.7_MEI_OSA_AA2_Not 
         3.6.7_MEI_OSA_AA2_Ap 
         3.6.7_MEI_OSA_AA2_Sp 
         3.6.7_MEI_OSA_AA3_Not 
         3.6.7_MEI_OSA_AA3_Ap 
         3.6.7_MEI_OSA_AA4_Not 
         3.6.7_MEI_OSA_AA4_Ap 
         3.6.7_MEI_OSA_AA4_Sp 
         3.6.7_MEI_OSA_AA5_Ex 
         3.6.7_MEI_OSA_AA5_Not 
         3.6.7_MEI_OSA_AA5_Ap 
         3.6.7_MEI_OSA_AA5_Sp 
         3.6.7_MEI_OSA_AA6_Not 
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         3.6.7_MEI_OSA_AA6_Ap 
         3.6.7_MEI_OSA_AA6_Sp 
         3.6.7_MEI_OSA_AA7_Not 
         3.6.7_MEI_OSA_AA7_Ap 
      3.6.7_MEI_TFG (carpeta) 
         3.6.7_MEI_TFG_AA1_MH 
         3.6.7_MEI_TFG_AA1_Ex 
         3.6.7_MEI_TFG_AA1_Not 
         3.6.7_MEI_TFG_AA1_Ap 
         3.6.7_MEI_TFG_AA1_Sp 
      3.6.7_MEI_SFE (carpeta) 
         3.6.7_MEI_SFE_AA1_Ex 
         3.6.7_MEI_SFE_AA1_Not 
         3.6.7_MEI_SFE_AA1_Ap 
         3.6.7_MEI_SFE_AA2_Not 
         3.6.7_MEI_SFE_AA2_Ap 
         3.6.7_MEI_SFE_AA2_Sp 
         3.6.7_MEI_SFE_AA3_Not 
         3.6.7_MEI_SFE_AA3_Ap 
         3.6.7_MEI_SFE_AA4 
         3.6.7_MEI_SFE_AA5_Ex 
         3.6.7_MEI_SFE_AA5_Not 
         3.6.7_MEI_SFE_AA5_Ap 
         3.6.7_MEI_SFE_AA6_Ex 
         3.6.7_MEI_SFE_AA6_Not 
         3.6.7_MEI_SFE_AA6_Ap 
         3.6.7_MEI_SFE_AA7_Ex 
         3.6.7_MEI_SFE_AA7_Not 
         3.6.7_MEI_SFE_AA7_Ap 
         3.6.7_MEI_SFE_AA8_Ex 
         3.6.7_MEI_SFE_AA8_Ap 
         3.6.7_MEI_SFE_AA8_Sp 
      3.6.7_MEI_DCA (carpeta) 
         3.6.7_MEI_DCA_AA1_Ex 
         3.6.7_MEI_DCA_AA1_Not 
         3.6.7_MEI_DCA_AA1_Ap 
         3.6.7_MEI_DCA_AA1_Sp 
      3.6.7_MEI_PR1 (carpeta) 
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         3.6.7_MEI_PR1_AA1_MH 
         3.6.7_MEI_PR1_AA1_Ex 
         3.6.7_MEI_PR1_AA1_Not 
         3.6.7_MEI_PR1_AA1_Ap 
 
3.6.7_MEP (carpeta)  
   3.6.7_MEP 
      3.6.7_MEP_OSA (carpeta) 
         3.6.7_MEP_OSA_AA1_Ex 
         3.6.7_MEP_OSA_AA1_Not 
         3.6.7_MEP_OSA_AA1_Ap 
         3.6.7_MEP_OSA_AA1_Sp 
         3.6.7_MEP_OSA_AA2_Ex 
         3.6.7_MEP_OSA_AA2_Not 
         3.6.7_MEP_OSA_AA2_Ap 
         3.6.7_MEP_OSA_AA2_Sp 
         3.6.7_MEP_OSA_AA3_Ex 
         3.6.7_MEP_OSA_AA3_Ap 
         3.6.7_MEP_OSA_AA4_Not 
         3.6.7_MEP_OSA_AA4_Ap 
         3.6.7_MEP_OSA_AA4_Sp 
         3.6.7_MEP_OSA_AA5_Ex 
         3.6.7_MEP_OSA_AA5_Not 
         3.6.7_MEP_OSA_AA5_Ap 
         3.6.7_MEP_OSA_AA5_Sp 
         3.6.7_MEP_OSA_AA6_Ap 
         3.6.7_MEP_OSA_AA6_Sp 
         3.6.7_MEP_OSA_AA7_Ex 
         3.6.7_MEP_OSA_AA7_Not 
         3.6.7_MEP_OSA_AA7_Sp 
      3.6.7_MEP_CEXP1 (carpeta) 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA1_Ex 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA1_Not 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA1_Ap 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA1_Sp 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA2_Ex 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA2_Not 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA2_Ap 
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         3.6.7_MEP_CEXP1_AA3_Ex 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA3_Not 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA3_Ap 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA4_Ex 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA4_Not 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA4_Ap 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA5_Ex 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA5_Not 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA5_Ap 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA6_Ex 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA6_Not 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA6_Ap 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA6_Sp 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA7_Ex 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA7_Not 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA7_Ap 
         3.6.7_MEP_CEXP1_AA7_Sp 
      3.6.7_MEP_CBC (carpeta) 
         3.6.7_MEP_CBC_AA1_Ex 
         3.6.7_MEP_CBC_AA1_Not 
          3.6.7_MEP_CBC_AA2_Ex 
         3.6.7_MEP_CBC_AA2_Not 
         3.6.7_MEP_CBC_AA3_Ap 
         3.6.7_MEP_CBC_AA4_Ex 
         3.6.7_MEP_CBC_AA4_Not 
         3.6.7_MEP_CBC_AA4_Ap 
         3.6.7_MEP_CBC_AA5_Ex 
         3.6.7_MEP_CBC_AA5_Not 
         3.6.7_MEP_CBC_AA5_Ap 
         3.6.7_MEP_CBC_AA5_Sp 
        3.6.7_MEP_CBC_AA6 
         3.6.7_MEP_CBC_AA7 
         3.6.7_MEP_CBC_AA8_Ex 
         3.6.7_MEP_CBC_AA8_Not 
         3.6.7_MEP_CBC_AA8_Ap 
         3.6.7_MEP_CBC_AA8_Sp 
      3.6.7_MEP_TFG (carpeta) 
         3.6.7_MEP_TFG_AA1_Ex 
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         3.6.7_MEP_TFG_AA1_Not 
         3.6.7_MEP_TFG_AA1_Ap 
         3.6.7_MEP_TFG_AA1_Sp 
      3.6.7_MEP_SFE (carpeta) 
         3.6.7_MEP_SFE_AA1_Not 
         3.6.7_MEP_SFE_AA1_Ap 
         3.6.7_MEP_SFE_AA1_Sp 
         3.6.7_MEP_SFE_AA2_Not 
         3.6.7_MEP_SFE_AA3_Not 
         3.6.7_MEP_SFE_AA3_Ap 
         3.6.7_MEP_SFE_AA3_Sp 
         3.6.7_MEP_SFE_AA4_Ex 
         3.6.7_MEP_SFE_AA4_Ap 
         3.6.7_MEP_SFE_AA5 
         3.6.7_MEP_SFE_AA6_Ex 
         3.6.7_MEP_SFE_AA7_Not 
         3.6.7_MEP_SFE_AA7_Ap 
         3.6.7_MEP_SFE_AA8_Ex 
         3.6.7_MEP_SFE_AA8_Ap 
         3.6.7_MEP_SFE_AA9_Not 
         3.6.7_MEP_SFE_AA9_Ap 
         3.6.7_MEP_SFE_AA9_Sp 
         3.6.7_MEP_SFE_AA10 
         3.6.7_MEP_SFE_AA11 
         3.6.7_MEP_SFE_AA12_Ex 
        3.6.7_MEP_SFE_AA12_Ap 
        3.6.7_MEP_SFE_AA12_Sp 
      3.6.7_MEP_PR1 (carpeta) 
         3.6.7_MEP_PR1_AA1_MH 
         3.6.7_MEP_PR1_AA1_Ex 
         3.6.7_MEP_PR1_AA1_Not 
         3.6.7_MEP_PR1_AA1_Ap 
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3.6.7_MT (carpeta) 
   3.6.7_MT 
       3.6.7_MT_ECC (carpeta) 
         3.6.7_MT_ECC_AA1_Ex 
         3.6.7_MT_ECC_AA1_Not 
       3.6.7_MT_OAL (carpeta) 
         3.6.7_MT_OAL_AA1_Ex 
         3.6.7_MT_OAL_AA1_Ap 
         3.6.7_MT_OAL_AA2_Not 
         3.6.7_MT_OAL_AA2_Ap 
         3.6.7_MT_OAL_AA2_Sp 
         3.6.7_MT_OAL_AA3_Ex 
         3.6.7_MT_OAL_AA3_Not 
         3.6.7_MT_OAL_AA3_Ap 
         3.6.7_MT_OAL_AA4_Not 
         3.6.7_MT_OAL_AA4_Ap 
         3.6.7_MT_OAL_AA4_Sp 
         3.6.7_MT_OAL_AA5_Ex 
         3.6.7_MT_OAL_AA5_Not 
         3.6.7_MT_OAL_AA5_Sp 
         3.6.7_MT_OAL_AA6_Ex 
         3.6.7_MT_OAL_AA6_Ap 
       3.6.7_MT_PR (carpeta) 
         3.6.7_MT_PR_AA1_Ex 
         3.6.7_MT_PR_AA1_Not 
         3.6.7_MT_PR_AA1_Ap 
       3.6.7_MT_TFM (carpeta) 
         3.6.7_MT_TFM_AA1_Ex 
         3.6.7_MT_TFM_AA1_Not 
         3.6.7_MT_TFM_AA1_Ap 
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3.6.8 Taula 7. Indicadors acadèmics per titulacions 
   3.6.8_ES_Taula7 
   3.6.8_MEI_Taula7 
   3.6.8_MEP_Taula7 
   3.6.8_MT_Taula7  
   3.6.8_PED_Taula7 
   3.6.8_PSI_Taula7 
   3.6.8_TS_Taula7 
 

 

3.6.9 Dades inserció laboral graduats FEP 
   3.6.9_FEP_Inserció_Laboral_Graduats  
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6. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

 

Documents i guies de consulta per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació: 

• Guia per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster. AQU Catalunya, octubre 2013. 

• Directrius per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació. AQU Catalunya 

• Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster 
(juny 2011). 

• Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, maig 2011. 

• Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions oficials. AQU 
Catalunya, juliol 2010. 

• Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster (30 d’abril de 2010). 

• Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU Catalunya, març 2009. 

• Processos per a la comunicació i/o l’avaluació de les modificacions introduïdes en els títols 
universitaris de grau i màster (novembre 2013) 
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